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RESUMO 

A presente Tese de Doutorado em Linguística teve como objetivo geral analisar a relação entre 

cultura acadêmica e organização retórica em pré-projetos de Linguística e Literatura no ano de 

2016 do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGEL) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Esse objetivo é respaldado pelos estudos sobre o propósito comunicativo, a situação 

retórica e a visão dos produtores dos textos, razão pela qual nos apoiamos nos pressupostos de 

Miller (2004[1984]), Bazerman (2006 [2004]), Devitt (2004), Bakhtin (1997 [1979]) dentre 

outros. A análise dos textos, realizada de acordo com essa teoria, leva em conta as características 

novas e recorrentes, que, por sua vez, são imbricadas na esfera de utilização da língua e, de 

modo específico, nas culturas disciplinares (HYLAND, 2004, 2010, 2015). Desse modo, 

analisamos como aspectos extralinguísticos influenciam a estrutura do texto a partir dos 

movimentos retóricos desenvolvidos pelos escritores nos seus pré-projetos (SWALES, 1990). 

Nossa metodologia foi a seguinte: interpretamos os dados qualitativamente, através de análise 

e descrição dos relatos dos alunos e professores, de todas as seções dos pré-projetos de pesquisa 

e do edital do programa de Pós-Graduação com base na orientação teórica selecionada para 

nossa pesquisa. Quanto à coleta de dados, partimos da autorização da Coordenação do 

PPGEL/UFPI, para acessar os pré-projetos aprovados na Seleção do ano de 2016, os quais não 

possuem identificação, ou seja, tal qual foram aceitos pela Banca; o edital foi coletado direto 

na página do website do citado Programa. Por fim, solicitamos autorização e livre participação 

dos mestrandos aprovados nessa seleção. Apenas sete de cada área se voluntariaram para 

conceder entrevistas sobre a prática de escrita do pré-projeto. Dentre os professores que 

participaram da Banca dessa Seleção, dois se voluntariaram a participar da pesquisa, sendo um 

de cada área. Com base nesses procedimentos, chegamos a um corpus de vinte pré-projetos, 

dez de cada área, um edital e dezesseis entrevistas. A partir desses procedimentos, chegamos 

aos seguintes resultados: apesar de haver muitas semelhanças entre a organização retórica dos 

textos para cada área, há também muitas diferenças, as quais se devem principalmente ao objeto 

de estudo de cada área. Sinteticamente, concluímos que a prática de pesquisa da área de 

Literatura, por lidar com uma obra literária, geralmente faz com que passos e movimentos 

retóricos sejam utilizados para tratar dessa obra. Então, por exemplo, a descrição da coleta de 

dados não é uma etapa metodológica frequente, a análise é apresentada de forma resumida e o 

embasamento teórico já aparece com enfoque analítico, tais características distinguem a escrita 

entre as duas áreas, principalmente. 

Palavras-chaves: Cultura acadêmica. Gênero. Pré-projeto de pesquisa. Linguística. Literatura. 
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ABSTRACT 

The present doctoral thesis in linguistics had, as general objective, to analyze the relationship between 

academic culture and rhetoric organization in pre-projects of linguistics and literature in the year 2016 

of the Postgraduate Program in Letters (PPGEL) of Federal University of Piauí (UFPI), through genres 

analysis. In this way, we discuss in our research the communicative purpose, the rhetorical situation and 

the impressions of the texts’ producers on their written practice. For this purpose we used the 

assumptions of Miller (2004 [1984]), Bazerman (2006 [2004]), Devitt (2004), Bakhtin (1997 [1979]) 

among others, because, as the theorists indicate, linguistic is as well as social. Thus, these studies made 

it possible to reach the desired objective insofar as we investigate the texts from the observation of the 

communicative function, the rhetorical situation of the use of the text, and the producer's point of view 

about his writing. The texts were analyzed according to theory, observing both recurrent and new 

characteristics, which in turn are imbricated in the sphere of language use and in a specific way in the 

disciplinary cultures (HYLAND, 2004, 2010, 2015). In this way, we analyze how extralinguistic aspects 

influence the structure of the text, from the rhetorical movements developed by the writers in their pre-

projects (SWALES, 1990). Our methodology was the following: we interpreted the data qualitatively, 

through analysis and descriptions of reports belonging to teachers and students, of all sections of the 

pre-research projects and the postgraduate program announcement based on the theoretical orientation 

selected for our research. Regarding the collection of data we started with the authorization of the 

PPGEL coordination to access the pre-projects approved in the 2016 selection, which do not have 

identification, that is, as accepted by the examining board, the oficial communication was collected 

directly on the website of the program. Lastly, we asked for authorization and free participation of the 

students approved in this selection, only seven of each area volunteered to give interviews about the 

writing practice of the pre-project. Among the teachers who participated in the selection examining 

board, two volunteered to participate of the research, one of each area. Based on these procedures, we 

arrived at a corpus of twenty pre-projects, ten from each area, a public notice and 16 interviews. From 

these procedures, we arrived at the following results: although there are many similarities between the 

rhetorical organization of texts for each area, there are many differences, which are mainly due to the 

object of study of each area. Resumingly, we concluded that the practice of research in the field of 

literature dealing with a literary work usually causes rhetorical steps and movements to be used to deal 

with this work. So, for example, the description of data collection is not a frequent methodological step, 

the analysis is already presented in a summarized form and the theoretical basis already appears with an 

analytical approach, such characteristics distinguishing the writing between the two areas, mainly.  

Keywords: Academic culture. Genre. Pre-project research. Linguistics. Literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prática da escrita acadêmica vem sendo estudada por muitos pesquisadores 

(SWALES, 1990; HYLAND, 2004; BAZERMAN, 2006 [2004]; MOTTA-ROTH; HENDGES, 

2010), a fim de diagnosticar os principais problemas, propor soluções ou para entender como 

os participantes dessa realidade se comportam na produção de seus textos, nas relações entre 

eles e no desenvolvimento histórico do conhecimento construído. 

Esses estudos têm como base a noção de gênero, a qual tem se mostrado importante 

fonte teórica e metodológica para a pesquisa científica da produção textual, tanto em ambientes 

profissionais quanto acadêmicos, conforme podemos verificar nas pesquisas citadas 

anteriormente e também nas de Miller (2009 [1984]), Bakhtin (1997 [1979]), Connor e 

Mauranen (1999), Marcuschi (2008).  

Considerando esse panorama e nossa experiência ao ministrar aulas nas disciplinas de 

Trabalho de Conclusão de Curso, bem como de Leitura e Produção de Texto, na Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) e em outras IES, momentos em que percebemos as dificuldades dos 

alunos em produzir textos acadêmicos, principalmente projetos de pesquisa, verificamos que se 

faz necessário estudar essa realidade específica. Diante desse cenário, optamos por estudar a 

prática de escrever projeto na situação de Seleção para o Mestrado em Letras, porque, além de 

ser uma instituição com a qual mantenho contato com o corpo docente e discente, o estudo de 

pré-projetos de pesquisa nos permite analisar o início da carreira acadêmica, no caso em tela, 

de um estudante de Letras. 

Não obstante, é relevante salientar que a UFPI é uma instituição que até 2010 possuía 

um currículo que não havia produção de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

consequentemente não havia produção de Projetos. Tal fato nos leva a acreditar que havia pouca 

prática dos graduandos com esse gênero. Então, os estudos sobre gênero mostram a necessidade 

de disponibilizar para os estudantes uma prática bastante ampla e frequente, tanto de leitura 

como de escrita para o efetivo aprendizado da produção textual. Contudo, a partir de 2011, por 

causa de uma atualização do currículo, foram implantadas as disciplinas de TCC I e II; na 

primeira, os estudantes produzem o projeto; e na segunda, produzem o trabalho e apresentam 

para uma Banca.   

Consideramos que a prática pouco efetiva na produção de projetos pode dificultar a 

entrada dos alunos da Graduação diretamente para o Mestrado, pois, além da produção do 

projeto, seguindo as normas estruturais, as de conteúdo, próprias do meio acadêmico, e a 
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demanda de uma escrita autoral, também se faz necessário demonstrar um conhecimento 

suficiente de área para iniciar uma pesquisa na temática proposta pelo candidato a mestrado. 

Então, o desconhecimento da prática de produzir projeto de pesquisa, situação essa que 

encontrei durante minha experiência no ensino superior, pode ser um empecilho para o aluno 

que pretende desenvolver uma carreira acadêmica. 

Ainda sobre essa prática, as dúvidas que mais meus alunos reportavam eram as 

seguintes: – Por onde começar? Como achar um problema de pesquisa? O que escrever na 

metodologia? Dentre outras. Além disso, os discentes realizavam muitas cópias dos textos 

fontes sem fazer a devida citação e, principalmente, sem realizar uma discussão correlacionando 

o que diz o texto fonte com o que se pretende pesquisar.  

Diante desse contexto, verificamos que os manuais para a escrita de textos acadêmico-

científicos, apesar de trazerem muitas informações importantes sobre a estrutura do gênero 

projeto de pesquisa, têm como modelos e orientações para esse gênero textos das áreas de Saúde 

e Exatas, cujas características são diferentes das da área de Humanas. Dessa maneira, os 

documentos que deveriam auxiliar os alunos podem confundi-los, por trazerem estruturas que 

são comumente praticadas em outras áreas e não conseguirem resolver suas questões. Por isso, 

a escolha dos Projetos de Mestrado foi motivada pela falta de pesquisas sobre essa temática 

específica, e porque será possível evidenciar um estágio inicial do desenvolvimento da carreira 

acadêmica do pesquisador da área de Letras. 

Assim, para analisar os fatos da presente pesquisa, nossa base teórica é composta, 

principalmente por Miller (2009 [1984]), Swales (1990), Bakhtin (1997 [1979]), Bazerman 

(2006 [2004]), Hyland (1997), Connor e Mauranen (1999), para possibilitar investigar os 

estágios de produção do pré-projeto de pesquisa (como chamado pelos produtores, banca e 

edital) dentro dessa situação de Seleção de Mestrado.  

Como foi dito, a Teoria de Gêneros contribuiu porque as pesquisas mostram que o 

conhecimento da prática de escrita em um contexto efetivo de comunicação, no qual o indivíduo 

é levado a participar verdadeiramente da comunidade, torna o aprendizado mais efetivo. 

Portanto, a partir desse pressuposto apresentado nos trabalhos desses teóricos, acreditamos que, 

com os achados da nossa pesquisa, mais estudiosos e professores se preocupem com essa 

temática, e esta chegue às pessoas que podem promover mudanças no ensino; e se não sanar, 

que pelo menos sejam diminuídas as dificuldades dos estudantes na prática de escrita de 

projetos de pesquisa.  

Por conseguinte, a partir de investigações na área de Gêneros, e dessa experiência 

enriquecedora com essas disciplinas que ministrei (TCCI e Leitura e Produção de Textos), 
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defendemos a tese de que a cultura disciplinar influencia a organização retórica dos pré-projetos 

e outros aspectos linguísticos, dependendo da disciplina em que são produzidos, no caso em 

enfoque é a disciplina de Letras e suas subáreas Linguística e Literatura. Desse modo, nossas 

conclusões podem ser úteis para o pesquisador iniciante que, previamente, poderá entender que 

sua escrita é influenciada pelas práticas de pesquisa da sua área de estudo, auxiliando, assim, 

os alunos a produzirem um projeto de pesquisa adequado à disciplina que ele pretende seguir 

em sua carreira acadêmica.  

Retomando a questão teórica a qual iniciamos no começo da seção, é importante 

salientar que a definição de gênero que será utilizada nessa pesquisa, a qual explicaremos no 

capítulo 3 “O que estamos entendendo como gênero”, foi construída com base no pensamento 

bakhtiniano e na visão de Miller (2009 [1984]) e Bazerman (2006 [2004]). Sinteticamente, 

entendemos o gênero como uma abstração usada para fins didáticos e investigativos, para 

classificar os textos em categorias específicas dentro de uma situação comunicativa recorrente. 

Essa classificação leva em conta as características tanto recorrentes como singulares, 

presentes nos textos, as quais estão inter-relacionadas com as esferas de utilização da língua. 

Essas esferas delineiam os propósitos comunicativos e, consequentemente, as ações sociais que 

os gêneros possibilitam que o indivíduo realize.  

Outra noção cara ao nosso trabalho é a de cultura acadêmica que se relaciona à forma 

de entender a prática escrita em uma disciplina como algo coletivo e interpessoal. Salientamos 

que, até a realização de nossa pesquisa, não havia uma definição clara dos elementos analíticos 

para classificar categorias de análise dentro dessa perspectiva, o que nos levou a desenvolver 

nossos próprios métodos para investigar a cultura disciplinar a partir da proposta por Hyland 

(1997). Nesse sentido, nossa pesquisa tem como objetivo geral analisar e descrever como a 

cultura disciplinar influencia a organização retórica dos pré-projetos, a partir da comparação 

entre estas duas disciplinas: Linguística e Literatura.  

Diante desse objetivo geral, fazemos o seguinte questionamento: – Como são 

organizados os movimentos e passos retóricos nos pré-projetos nessas duas áreas? Esse é um 

dos aspectos centrais desta pesquisa, a qual é voltada para a análise de como uma determinada 

cultura acadêmica – que não se reduz apenas à prática de pesquisa, mas engloba as concepções 

em relação à estrutura do projeto, se mais rígida ou menos rígida, e que abrange, também, os 

temas que são prestigiados e consequentemente os desprestigiados em determinada área – é 

construída nos trabalhos dos mestrandos que estão iniciando sua carreira de pesquisador na 

área. 
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Salientamos que a escolha por duas áreas dentro dos estudos da linguagem se deve ao 

contraponto entre a pesquisa proposta por Hyland (2008) e Connor e Mauranen (1999), os quais 

propõem comparações entre áreas distintas, por exemplo, Linguística e Química. Desse modo, 

queremos comprovar que as distinções aprecem em disciplinas de um mesmo campo de estudo 

e contribuir para a descrição de projetos nessas duas áreas as quais não encontramos pesquisas 

no Brasil. 

Sobre a divisão desta tese, organizamos os capítulos teóricos de modo que ficassem os 

conceitos mais gerais e reflexões que abrangessem aspectos sociais e linguísticos no início, e 

depois especificamos as discussões em torno das categorias de análises e do próprio gênero em 

estudo. Assim, o primeiro capítulo é “A importância do contexto para as práticas linguísticas”, 

no qual explicaremos como o contexto será levado em conta em nossa pesquisa, seguindo como 

principal aporte teórico os estudos de Devitt (2004). Já o segundo capítulo é sobre o conceito 

de gênero, intitulado “O que estamos entendendo como gênero”, no qual apresentaremos nossa 

filiação teórica no que diz respeito à análise de gêneros, além de apresentar as categorias de 

análises que utilizaremos em nossa pesquisa. 

Após os capítulos teóricos, segue o de metodologia no qual indicamos os objetivos da 

pesquisa e listamos os passos que foram realizados para executar a coleta de dados e a análise 

propriamente dita. Em seguida, temos o capítulo de análise em que primeiro investigamos os 

movimentos retóricos de cada seção, depois discutimos sobre os relatos dos escritores e da 

Banca sobre a produção do pré-projeto, e finalizamos o capítulo apresentando a relação entre 

todos os dados investigados, resumindo as principais conclusões. Após essa última seção do 

capítulo de análises, apresentamos as Considerações Finais em que resumimos os resultados 

conforme os objetivos propostos e indicamos os encaminhamentos para estudos seguintes. 

É importante salientar que nossa pesquisa faz parte de um projeto maior, que é o Projeto 

LETRAS, o qual tem como objetivo geral analisar a inserção de estudantes do Curso de Letras 

da UFC nas práticas de letramentos acadêmicos, sendo esse o projeto cadastrado na Plataforma 

Brasil e comitê de ética. Portanto, esse projeto faz parte dos projetos de pesquisa do grupo 

Discursos e Digitalidades (DIGITAL), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da UFC, o qual é coordenado pelo Prof. Dr. Júlio Araújo. Além disso, nossa 

pesquisa contou com as contribuições dos pesquisadores do Núcleo Cataphora, que é 

coordenado pelo Prof. Dr. Francisco Alves Filho da Universidade Federal do Piauí. 
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2 A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO PARA AS PRÁTICAS LINGUÍSTICAS 

Neste capítulo, explicaremos como o contexto pode influenciar a produção dos pré-

projetos e entender como fatores extralinguísticos influenciam a nossa prática escrita. Para 

tanto, recorremos a Devitt (2004), para discutir acerca de como o gênero influencia e é 

influenciado pela comunidade na qual circula; e a Hyland (2004), o qual utilizamos para refletir 

sobre o conceito de cultura disciplinar que abrange o gênero e as relações sociais no meio 

acadêmico.  

Salientamos também que faremos um recorte para a presente pesquisa, por ser o conceito 

de “contexto” muito amplo e controverso. Nesse sentido, focaremos no domínio discursivo 

(MARCURSCHI, 2008) acadêmico, o qual é o contexto de fundo para a produção dos gêneros 

acadêmicos e a situação retórica que é específica, no caso desta pesquisa, é a situação de Seleção 

de Mestrado. Ou seja, como contexto mais abrangente e amplo, consideraremos o domínio 

discursivo acadêmico, e, dentro desse domínio, existem situações comunicativas recorrentes, 

que na nossa pesquisa é a da seleção de candidatos para um Programa de Pós-Graduação em 

Letras e, de modo mais específico, nesse contexto, ainda temos as culturas disciplinares de 

Linguística e Literatura. O nível de particularidade ainda pode ser reduzido às áreas específicas 

de cada uma dessas disciplinas, porém nosso recorte está situado nessa divisão das duas 

subáreas das letras.  

É importante salientar que não há uma divisão clara e delimitada desses contextos, 

apenas dividimos dessa maneira por questões de investigação. Então, quando enfocamos a 

situação retórica, o que fica evidente é o gênero que se caracteriza de maneira diferente, 

dependendo de diversos fatores condicionados, por esses contextos citados (domínio discursivo 

e situação retórica); por exemplo, o projeto enviado para a Seleção de Mestrado será diferente 

de um projeto de financiamento de pesquisa. 

Dessa forma, segundo Devitt (2004), os gêneros refletem as práticas de escrita e leitura 

que a comunidade realiza, assim como as relações de cooperação e de intertextualidade entre 

os outros gêneros de uma comunidade, além de perpetuar e evidenciar a ideologia e a 

epistemologia de um grupo. Então, o presente estudo analisa como as ideologias e as 

epistemologias dessas comunidades influenciam essa prática de escrita, tais fatos foram 

observados através de investigações dos pré-projetos, do edital e dos relatos dos informantes. 

Para explicar essa relação entre contexto e gênero, nos apoiaremos  em Devitt (2004) 

que discute o contexto de gênero e cultura e os coloca como aspectos fundamentais para o 
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estudo de gênero, posto que são essenciais para que a situação retórica (que veremos na seção 

“3.2 situação retórica”) e o sistema de atividades sejam apreendidos pelos indivíduos. A autora 

explica que “a cultura (vagamente definida como um conjunto compartilhado de contextos 

materiais e comportamentos aprendidos, valores, crenças e modelos) influencia a forma como 

a situação é construída e como ela é vista como recorrente nos gêneros”1 (DEVITT, 2004, p. 

25).2 Com base nesta autora, entendemos que a cultura fundamenta todo o contexto de 

comunicação e, consequentemente, a situação retórica. Apesar de explicarmos separadamente 

a situação e o contexto, essa organização, aparentemente delimitada, não é tão evidente na 

realidade, deste modo, essa delimitação só ocorre para finalidade didática e investigativa. Com 

isso, uma situação retórica pode gerar valores, crenças e comportamentos para compor a cultura 

e vice-versa. Logo, a relação entre cultura, situação retórica e gênero é de mútua influência, 

bem como de dependência. Por isso, a importância do contexto para a análise de gêneros. 

Didaticamente, podemos entender a relação entre cultura, domínio discursivo, situação 

retórica e gênero como uma “reação em cadeia”, na qual a cultura é a base para o início, que 

depois passa para a situação estabelecida, dentro de um domínio discursivo, a qual é responsável 

por desembocar no gênero. Quase que simultaneamente se leem ou se produzem os textos (isso 

numa situação ideal de produção, na qual o indivíduo já possui experiência em produzir 

projetos, por exemplo). Com isso, verificamos que a cultura influenciará na percepção da 

situação retórica e consequentemente na construção do gênero. 

Neste sentido, Devitt (2004, p. 25) defende “a cultura como mais do que um contexto 

interpretativo para o gênero, mas como um elemento na construção dinâmica do gênero”.3 

Concordamos com a autora, pois acreditamos que a cultura permeia todo o processo de 

utilização da linguagem, como uma reação em cadeia que é líquida, na qual se misturam as 

categorias as quais tentamos abordar separadamente para explicar os fenômenos de 

comunicação e contribuir para o maior conhecimento dessa situação comunicativa. A autora 

também fala de contexto de gênero que é o repertório de gênero, o qual um indivíduo conhece 

e o coloca em evidência, quando se depara com uma situação retórica, procurando a melhor 

resposta para se comunicar adequadamente.  

                                                           
1 Todas as traduções desta Tese são de responsabilidade do próprio autor. 
2  No original: “Culture (loosely defined as a shared set of material contexts and learned behaviors, values, beliefs, 

and templates) influences how situation is constructed and how it is seen as recurring in genres”. 
3 No original: “culture as more than an interpretive context for genre but as an element in the dynamic construction 

of genre”. 
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A partir dessa reflexão sobre contexto e uso do gênero, entendemos como Hyland (2004) 

constrói seu pensamento, pois se há uma necessidade contextual para usarmos os gêneros e 

obtermos sucesso na comunicação, então é necessário que nós, pesquisadores, delimitemos uma 

circunstância de prática de escrita para realizarmos a análise dos textos. Ou seja, aqui, além da 

influência da cultura, há também a influência das áreas científicas. 

Desse modo, o conceito de cultura acadêmica, conforme proposto por Hyland (2004), 

delimita um contexto institucionalizado e relacionado às áreas científicas, no qual se produzem 

os gêneros acadêmicos. Em função disso, tal conceito é uma categoria de análise em nível mais 

baixo do que o de esfera de atividade humana. É importante esclarecer que estamos 

considerando nível mais baixo o grau de especificidade, isto é, quanto mais específico o 

conteúdo mais baixo (no sentido de mais específico) é o nível de análise. 

Nesse nível mais específico de análise, Hyland (2010, p. 161) explica que as disciplinas 

“agem para restringir os recursos retóricos que participantes possam trazer a partir de suas 

experiências passadas e restringir o que podem levar (interpretar) daqueles recursos 

disponibilizados pelo contexto”.4 O autor explica que é como se houvesse uma nova aquisição 

cultural, porque é necessário se adequar às “normas” para fazer parte de uma disciplina, já que 

há nesse meio restrições muito fortes, pois é punido, com exclusão ou marginalização, o 

participante que não se adequa às práticas de comportamentos da área. 

Percebemos que a imersão na cultura acadêmica em uma disciplina é de extrema 

importância para poder utilizar efetivamente os gêneros que circulam nesse meio; ou seja, o 

contexto é fundamental para a produção dos textos no ambiente acadêmico, tendo-se em vista 

que aqueles que não dominarem os comportamentos da comunidade são passíveis de serem 

marginalizados ou de excluídos. 

É importante salientar que apesar de apresentarem “uma certa estabilidade e poder, 

afinal de contas, eles [discursos das disciplinas] são os principais meios pelos quais disciplinas 

produzem, avaliam e autorizam o conhecimento, instruem os neófitos, distinguem membros e 

legitimam sua autoridade no mundo”;5 como afirma Hyland (2010, p. 161), não são imutáveis 

e estão em consonância com o desenvolvimento dos avanços tecnológicos e teóricos da própria 

disciplina. Nesse sentido, na visão dos neófitos (os novatos na cultura disciplinar), as práticas 

discursivas existentes na área serão estáveis e autoritárias, já que eles terão que, geralmente, se 

                                                           
4  No original: “act to restrict the rhetorical resources participants can bring from their past experiences and 

constrain what they might take from those made available by the context". 
5 No original: “a certain stability and power; after all, they are the principal means by which disciplines produce, 

assess, and authorize knowledge, train neophytes, distinguish members, and legitimate their authority in the 

world”. 
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subordinar às tradições e só depois de deixarem de ser novatos é que poderão confrontar o 

autoritarismo dentro da área, além disso, as mudanças nos valores, no conhecimento da área e 

instruções são comumente propostas por membros experientes. 

Retomando a relação entre cultura disciplinar e contexto, a importância desses dois 

aspectos para as práticas de escrita se deve à cultura, por ser uma base de dados e 

conhecimentos, tais como valores, crenças, práticas e comportamentos que servem de alicerce 

para as trocas comunicativas dos indivíduos e faz parte da constituição da cultura disciplinar. 

Essas trocas comunicativas que ocorrem em diversos contextos, os quais serão recorrentes, 

compreendem situações retóricas dependentes das condições sócio-históricas nas quais os 

indivíduos usam textos para realizar efetivamente a comunicação, como, por exemplo, a 

situação de Seleção do Mestrado. Esse contexto pode ser observado a partir dos seguintes 

níveis: na cultura brasileira, na esfera acadêmica, na Universidade Federal do Piauí, na área de 

Letras, na Seleção de Mestrado e nas subáreas de Linguística e Literatura. Nesse caso, há um 

sistema de gêneros utilizados pelos participantes dessa situação retórica, tais como: prova 

dissertativa, elaboração e arguição do projeto, pré-projeto de pesquisa etc. 

O encadeamento dos contextos é importante para a análise do gênero, todavia se faz 

necessário fazer um recorte para a investigação linguística, posto que estão envolvidos tanto 

elementos linguísticos como extralinguísticos nesse tipo de investigação. Diante da 

complexidade da quantidade de informações existentes nessa cena comunicativa, recortamos 

nosso objeto de estudo, o Pré-Projeto de Pesquisa no nível da esfera da atividade, dentro da 

situação comunicativa de Seleção do Mestrado e das disciplinas Linguística e Literatura. 

Na sessão seguinte, explicaremos sobre cultura disciplinar, que é o nível relacionado a 

esfera à área científica, abordando como Hyland (2004) constrói esse conceito, e como essa 

noção contribuirá para a defesa de nossa tese de que a cultura disciplinar está diretamente 

relacionada à configuração do texto no nível da organização retórica e das informações que são 

valorizadas pela comunidade da disciplina. 

2.1 Cultura disciplinar 

Conforme dito anteriormente, nossa discussão se encaminha para os elementos mais 

específicos da análise e para uma delimitação do recorte do trabalho. Nesse sentido, partimos 

do pressuposto de que todo gênero é produzido, lido e difundido em determinada esfera da 

atividade humana (BAKHTIN, 1997 [1979]). Essa esfera é um “lugar” abstrato que 

influencia/possibilita a produção, a leitura e a circulação dos gêneros, englobando tanto 
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aspectos socioculturais como históricos, os quais interferem na estruturação linguística do 

gênero, no funcionamento que ele desempenha e nas relações sociais que pode promover. 

É importante salientar que a esfera de atividade humana não é uma barreira que limita a 

circulação do gênero fora de seu domínio, pois nada impede que um texto seja produzido em 

uma dada esfera e circule em outras, o que é algo comum na comunicação, considerando que 

as práticas sociais são interligadas. Então, um texto produzido na esfera acadêmica pode 

circular na esfera jornalística ou vice-versa, por exemplo.  

Sobre a relação entre esfera da atividade humana e cultura disciplinar, Hyland (1997) 

explica que contextos culturais são necessários para o entendimento dos textos, semelhante ao 

que Bakhtin (1997 [1979]) explica quando trata de esferas de atividade humana. Conforme o 

pensamento bakhtiniano, o entendimento de um enunciado deve levar em consideração a esfera 

de atividade humana que possibilitou a origem desse enunciado. Com isso, observar o 

enunciado, no caso o texto, em sua cultura disciplinar de origem possibilita reconhecer os 

valores e crenças de um grupo que são compartilhados devido a “operações retóricas de rotina”6 

(HYLAND, 1997, p. 19) que podemos entender como sendo os gêneros. 

Desse modo, Hyland (1997, p. 19) explica que a “análise de recursos em gêneros-chaves 

pode fornecer insights sobre o que está implícito nas culturas acadêmicas e indicar como as 

estruturas sociais são reproduzidas através da linguagem”.7 Concordamos com o autor, pois 

acreditamos que, com a análise aqui empreendida, poderemos compreender melhor a cultura 

acadêmica de Letras e demonstrar, por meio das análises dos textos, como ela está apresentada 

nos pré-projetos de pesquisa dessas duas áreas.  

Nesse sentido, ao produzir um projeto de pesquisa, escrevemos, lemos e sabemos onde 

disponibilizá-lo, porque conhecemos a esfera da atividade humana em que ele circula que é a 

esfera acadêmica científica.8 Todavia, não basta saber em que esfera o gênero circula, pois, para 

produzi-lo, é preciso entendermos os aspectos socioculturais e históricos que referendam as 

suas características. 

Com relação a esses aspectos socioculturais, Hyland (2004), ao refletir sobre as práticas 

de escrita de gêneros acadêmicos, concluiu que dentro da esfera científica havia especificidades 

                                                           
6  No original: “routine rhetorical operations”. 
7 No original: “Analysis of features in key genres can therefore provide insights into what is implicit in academic 

cultures and indicate how social structures are reproduced through language”.   
8  Utilizamos o termo “esfera acadêmica científica”, para diferenciar o Pré-Projeto de Mestrado, do qual estamos 

tratando e que se vincula a uma pesquisa científica, de um projeto de solicitação de financiamento, o qual se 

relaciona à esfera acadêmica institucional (que pertence à organização do governo). 
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de cada área do conhecimento, ou seja, não só valores sociais e culturais estão envolvidos, como 

também conhecimentos das práticas de pesquisa das áreas especificas.  

Após a análise de mais de uma centena de artigos científicos, Hyland (2004) verificou 

que as especificidades encontradas materializadas nos textos, tais como uso de citação para 

confirmar um argumento ou para confrontar ideias, estava relacionada à área. Ou seja, a 

disciplina de origem do artigo torna evidente que a cultura disciplinar influencia a prática de 

escrita acadêmica.  

Em suas pesquisas, Hyland (1997; 2004; 2008) não aplica o conceito de cultura 

disciplinar em subáreas, por exemplo, sociolinguística ou linguística textual, mas compara 

disciplinas de áreas do saber distintas, como Biologia, Física, Linguística Aplicada e Filosofia, 

as quais possuem semelhanças decorrentes da escrita da esfera acadêmica, se analisado de 

maneira geral, tais como, textos com seções e capítulos que são de teoria, método e análise de 

dados. No entanto, ao se aprofundar na análise, aparecem as especificidades de cada área no 

que diz respeito ao conteúdo e a organização retórica das informações apresentadas. 

Em nossa pesquisa, examinamos como o uso do gênero pré-projeto de pesquisa 

acadêmico conserva/muda e ajuda a reproduzir de maneira dinâmica os valores, crenças, 

práticas de uma comunidade, bem como descrever os embates e concorrências dessas práticas 

dentro das disciplinas linguística e literatura (BAWARSHI; M. J. REIFF, 2013). 

Dessa maneira, concordamos com Hyland (2004) quando ele afirma que os textos 

produzem “vestígios de interações sociais”, pois é por meio deles que se concretiza a ação social 

que, no gênero em análise, é realizada tanto pelo aspirante a mestrando quanto pela Banca de 

Seleção, que efetiva a avaliação dos pré-projetos.  

Embora os textos não evidenciem totalmente as informações acerca da prática escrita 

em uma cultura disciplinar, eles “são a alma da academia, pois é através dos discursos públicos 

dos seus membros que o conhecimento das disciplinas é autenticado (legitimado), 

estabelecendo suas hierarquias e retribuindo (gratificando) os sistemas, e mantendo sua 

autoridade cultural”9 (HYLAND, 2004, p. 1). Como indicamos anteriormente, há uma relação 

de manutenção e inovação na dinâmica das relações de produção e leitura dos textos os quais 

são permeados por diversos contextos, já indicados anteriormente. Então, a análise dos gêneros 

que compõem uma dada disciplina permite observar esses discursos que se modificam ao longo 

do tempo.  

                                                           
9  No original: “These texts are the lifeblood of the academy as it is through the public discourses of their   members 

that disciplines authenticate knowledge, establish their hierarchies and reward systems and maintain their cultural 

authority”. 
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Dessa forma, a análise do texto que realizou uma ação comunicativa de forma efetiva, 

como os pré-projetos aprovados no processo seletivo de um curso de Mestrado em Letras, pode 

nos ajudar a entender, por exemplo, o que se considera necessário para um texto ser bem-

sucedido ou não em determinada comunidade acadêmica, embora essa análise, por si só, não 

seja o bastante, pois há uma dinâmica envolvida no processo, constituída por elementos, como 

o momento histórico, a formação da banca e os temas de pesquisa a serem explorados.  

É importante salientar, mesmo que um determinado pré-projeto de pesquisa acadêmico 

autentique, estabeleça hierarquia e realimente o sistema dentro da disciplina, um único texto 

não é suficiente para definir todas as características de uma disciplina. Sendo assim, mesmo a 

análise de muitos textos pode não ser conclusiva para identificar todas essas características, 

haja vista tratar-se de uma realidade dinâmica que permite apenas identificar tendências e 

qualidades fundamentais em um determinado período histórico. 

Logo, partimos do pressuposto de que dentro de uma cultura disciplinar convivem 

indivíduos heterogêneos com múltiplas experiências, crenças, valores e comportamentos. Essas 

diferenças contribuem para haver dentro das disciplinas interesses por métodos e teorias 

distintas, por vezes concorrentes e ou contrárias, bem como práticas textuais específicas. Ou 

seja, além dos contextos mencionados, o indivíduo não é passivo e interfere também na 

realidade da qual faz parte. Além das diferenças pessoais e subjetivas, existem também os 

diferentes níveis de experiência dentro da disciplina que vão desde o graduando até o pós-

doutor.  

Diante dessas características que envolvem e definem o contexto de produção dos pré-

projetos, Hyland (2004, p. 11) explica que:  

As comunidades são frequentemente pluralidades de práticas e crenças que 

acomodam desacordo e permitem a subgrupos e indivíduos inovar dentro das 

margens das suas práticas em modos que não enfraquecem a sua capacidade 

de se envolver em ações comuns.10 

Então, entendemos que dentro das disciplinas há muita diversidade, mas mesmo 

havendo inovações e mudanças, as práticas renovadas e alteradas continuam a fazer parte de 

uma mesma comunidade disciplinar; por exemplo, o estudo de gênero o qual era restrito à forma 

no século XIX, a partir do XX foi revista essa maneira de entender o objeto de estudo, mudando 

toda uma tradição de estudos. Assim, o que poderia ser considerado especificidade em 

determinado momento poderá se tornar tradição em outro período, posto que há um movimento 

                                                           
10 No original: “Communities are frequently pluralities of practices and beliefs which accommodate disagreement 

and allow subgroups and individuals to innovate within the margins of its practices in ways that do not weaken its 

ability to engage in common actions”. 
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dinâmico entre o que já existe e o que está em processo de modificação, bem como dissemos 

anteriormente, as particularidades individuais dos membros das comunidades acadêmicas que 

também podem promover alterações nas práticas de pesquisa da área. 

Em outra passagem do trabalho do autor supracitado, fica mais evidente que a 

diversidade de ponto de vista é natural dentro das disciplinas, pois não é importante que toda a 

comunidade concorde, mas os membros devem ser capazes de se envolver com as ideias uns 

dos outros e analisar de forma acordada. Disciplinas são os contextos em que a discordância 

pode ser tratada11 (HYLAND, 2004, p. 11). Ou seja, além da heterogeneidade decorrente de 

diversos elementos que compõem os contextos e aspectos individuais, o ambiente acadêmico 

ainda é caracterizado por discordância e convencimento. 

Com base nisso, se pensarmos nas ideias dos estudos de gêneros propostas pela 

Sociorretórica, percebemos que, dentro de uma grande área, que é a análise de gêneros, há 

também outras formas de pesquisar, as quais podem ser usadas em conjunto ou como 

contraponto, existindo concordância e discordância em cada uso.   

Seguindo nossa linha de raciocínio, saímos da discussão sobre a heterogeneidade da 

comunidade acadêmica, para refletir a respeito das comunidades disciplinares, para entender 

essa noção é preciso refletirmos sobre o conceito de disciplina. As disciplinas são conceituadas 

por Hyland (2004, p. 9) como “as instituições humanas onde as ações e entendimentos são 

influenciados pelo pessoal e interpessoal, bem como o institucional e sociocultural”.12 Com 

isso, podemos entender que, a partir do conceito de cultura disciplinar, a disciplina é um “lugar” 

institucionalizado, com normas e regras, em que os indivíduos realizam suas ações, conforme 

uma relação de influência entre os indivíduos e entre as próprias instituições. 

Salientamos que, ao mencionar a relação pessoal e interpessoal entre os participantes de 

uma disciplina, Hyland (2004) evoca o pensamento compartilhado, o qual deve existir entre os 

membros dessa disciplina, além de abordar implicitamente a hierarquia existente nesse 

ambiente, colocando o fator interpessoal em evidência, já que os membros mais experientes 

irradiam tendências dentro da disciplina.  

Detalhando um pouco mais o conceito de cultura disciplinar, percebemos que Hyland 

(2004) escolheu o termo “cultura” por atribuir ao significado de disciplina a “preocupação com 

a logicidade abstrata e a substância das ideias da escrita acadêmica para o mundo de práticas 

                                                           
11 No original: “It is not important that everyone agrees but members should be able to engage with each other's 

ideas and analyses in agreed ways. Disciplines are the contexts in which the disagreement can be deliberated”. 
12 No original: “human institutions where actions and understandings are influenced by personal and 

interpersonal, as well as the institutional and sociocultural”. 
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concretas e crenças sociais”13 (HYLAND, 2004, p. 10); ou seja, ele reflete sobre como 

conhecimentos abstratos, conteúdos da área científica, ideias, costumes, crenças sociais e 

comportamentos relacionados à escrita acadêmica, que são abstratos, influenciam as formas de 

escrever e as relações interpessoais dentro de uma disciplina.  

Em síntese, podemos entender que a noção de cultura disciplinar implica, portanto, um 

certo grau de diversidade interdisciplinar e um grau de homogeneidade intradisciplinar. Dessa 

maneira, escrever como um membro de um grupo disciplinar envolve descrever o próprio 

trabalho em Biologia ou Linguística Aplicada e de si mesmo como um biólogo ou um linguista 

aplicado14 (HYLAND, 2004, p. 10). 

O autor trata do continuum entre o contexto maior, o domínio acadêmico e o mais 

específico da disciplina, em que não há demarcações ou limites definidos entre as comunidades 

acadêmicas, afirmando que há distinção entre as áreas de forma gradual, mas que, dentro de 

cada campo, encontramos maior grau de semelhanças; além das características da disciplina, o 

texto produzido revela as do próprio escritor. 

Em resumo, cultura disciplinar é uma noção que serve para explicar as distinções e 

semelhanças entre as disciplinas, assim como dentro de cada área, entender a relação entre as 

características linguísticas e extralinguísticas em contextos específicos de comunicação, bem 

como as relações interpessoais que são realizadas dentro de uma disciplina como letras. Para 

complementar nossa discussão sobre os contextos que influenciam a realização do gênero, no 

nosso caso, o pré-projeto de pesquisa, iremos refletir, a seguir, sobre como o domínio acadêmico 

pode ser entendido como mais um plano de fundo para essa prática comunicativa objeto de 

nossa investigação. 

2.2 Discurso e cultura acadêmica 

Nessa seção, explicaremos como a cultura disciplinar se relaciona com o discurso, 

partindo do pressuposto de que, segundo Hyland (2004, p. 3), “o discurso acadêmico não é 

uniforme e monolítico, diferenciado apenas por temas especializados e vocabulários”,15 já que 

as disciplinas não são diferentes apenas no conteúdo que trabalham, pois os discursos 

                                                           
13 No original: “concern with the abstract logicality and substance of ideas of academic writing to the world of 

concrete practices and social beliefs”. 
14 No original: “therefore implies a certain degree of interdisciplinary diversity and a degree of intradisciplinary 

homogeneity. Writing as a member of a disciplinary group involves textualising one’s work as biology or applied 

linguistics and oneself as a biologist or applied linguist”. 
15  No original: “scholarly discourse is not uniform and monolithic, differentiated merely by specialist topics and 

vocabularies”. 
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produzidos, as práticas realizadas e características da escrita são também específicos para cada 

disciplina. 

Nesse sentido, consideramos o discurso como uma prática social, moldado pelas 

estruturas sociais, tais como convenções sociais, crenças e relações sociais, os quais permitem 

que os indivíduos realizem ações no mundo e sobre os outros, bem como representante dessas 

estruturas sociais, os indivíduos e as próprias relações sociais (FAIRCLOUGH, 2001). 

A noção de cultura disciplinar relaciona-se ao conceito de discurso, já que a prática 

escrita dentro de uma disciplina pode revelar como as relações sociais são construídas e se 

mantêm, como os membros constroem conhecimento e como é possível representar as 

pesquisas realizadas e argumentar em defesa de um ponto de vista teórico-metodológico.  

Segundo Fairclough (2003, p. 2), “a linguagem é uma parte irredutível da vida social, 

dialeticamente interconectado com outros elementos da vida social, de modo que a análise e 

investigação social devem levar em conta a linguagem”.16 Podemos entender que a produção 

textual interconecta a língua à vida social e à cultura de uma disciplina, refletindo em sua 

superfície as relações sociais existentes em um meio acadêmico. 

Essa noção de cultura disciplinar nos possibilita descrever a interação entre os membros 

de uma disciplina e o que possivelmente motiva esses membros a utilizarem a linguagem de 

uma maneira específica (HYLAND, 2004), pois é através dos textos que ocorrem as interações 

entre os membros das disciplinas; esses textos podem refletir como os membros veem sua 

própria interação. O texto é, assim, um elemento central da análise, embora não seja o único, 

pois as relações sociais existentes dentro de uma disciplina são, também, observadas. 

Segundo Hyland (2004, p. 3):  

O discurso acadêmico não é uniforme e monolítico, diferenciado apenas por 

temas especializados e vocabulários. É um resultado de uma multiplicidade de 

práticas e estratégias, onde o que conta como argumento convincente e tom 

apropriado é cuidadosamente preparado para um público particular.17  

O autor reafirma que as disciplinas não são diferentes apenas no conteúdo que 

trabalham, mas os discursos e as práticas de escrita são também específicos a cada comunidade. 

Desse modo, em cada disciplina, cria-se uma prática recorrente de escrita, já que as 

“regularidades textuais aparentemente refletem as práticas despercebidas e automáticas de 

                                                           
16 No original: “[...] language is an irreducible part of social life, dialectically interconnected with other elements 

of social life, so that social analysis and research always has to take account of language”. 
17 No original: “Scholarly discourse is not uniform and monolithic, differentiated merely by specialist topics and 

vocabularies. It is na outcome of a multitude of practices and strategies, where what counts as convincing 

argument and appropriate tone is carefully maneged for a particular audience”. 
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escritores disciplinarmente situados”18 (HYLAND, 2004, p. 4), revelando, então, a orientação 

seguida pelos membros de uma comunidade para interagirem entre si. 

Além das variáveis existentes para a caracterização da cultura disciplinar, existe ainda 

o fator individual. De acordo com a explicação de Hyland (2010, p. 162), “a produção de textos 

é sempre a produção de si, a agência individual não é eliminada pela autoridade cultural de 

convenções e pela edição de especialistas disciplinares”.19 Mesmo sob inúmeras pressões 

(gênero, cultura, cultura disciplinar, comunidade acadêmica etc.), o texto apresentará aspectos 

da individualidade do produtor, o que conduz para que, em nossa análise, encontremos 

emaranhados aspectos da comunidade e aspectos da individualidade do autor. Encerre a seção, 

deixando um gancho para próxima. Faça isso sempre. 

2.3 Escrita acadêmica e cultura disciplinar 

Nesta seção, discutiremos sobre como a escrita acadêmica está relacionada com a 

cultura disciplinar. Para tanto, partimos do pensamento de Hyland (2004) de que a noção de 

gênero subjaz a esta relação entre escrita e prática em uma determinada disciplina. Segundo o 

autor, o “conhecimento de gênero também se refere a um sentimento comum das convenções 

de gramática, vocabulário, conteúdo, e assim por diante, o que nos permite expressar os valores 

e identidades que se relacionam com a nossa disciplina particular”20 (HYLAND, 2008, p. 550).  

Dessa maneira, podemos entender que a cultura disciplinar e o gênero são informações 

abstratas que interferem na prática do produtor do texto acadêmico, norteando o que, como deve 

ser escrito, e qual conteúdo é adequado tratar dentro de uma área. Os textos, dentro de uma 

disciplina, tendem a possuir características específicas derivadas da cultura dessa área, essa 

discussão serve de parâmetro para nosso estudo de observar dentro da área de letras o quanto 

as subáreas Linguística e Literatura se diferenciam. Hyland (2004, p. 6) explica que é:  

Ingênuo considerar os textos como representações precisas do que o mundo é, 

porque essa representação é sempre filtrada através de atos de seleção, 

representação e simbolização. Sendo assim, a realidade é vista como 

                                                           
18 No original: “textual regularities apparently reflect the unremarked and automatic practices of disciplinary 

situated writers”. 
19 No original: “production of texts is always the production of self, individual agency is not eliminated by the 

cultural authority of convention and the editing of disciplinary gatekeepers”. 
20 No original: “Genre knowledge also refers to a shared sense of the conventions of grammar, vocabulary, content, 

and so on which allow us to express the values and identities that relate to our particular discipline”. 
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construída por meio de processos que são essencialmente sociais, envolvendo 

autoridade, credibilidade e recursos disciplinares.21 

Nessa citação, destacamos a questão da não representação fiel do mundo por meio dos 

textos e a filtragem que todo indivíduo realiza ao escrever ou falar sobre algo, tornando 

evidente, por mais que busquemos a objetividade e a impessoalidade que são tradicionalmente 

cobrados pelo conhecimento científico, nossa subjetividade. Então a realidade se torna uma 

mistura do que historicamente existe somada a nossa interpretação. Conforme Hyland (2004) 

explica, a realidade é construída socialmente e fazemos representações dela, também 

simbolizações através das nossas vivências; sendo assim, reconstruímos essas informações com 

nossa experiência enquanto estudiosos de uma área, além do próprio suporte teórico que a 

disciplina fornece para produzir os textos no ambiente acadêmico. 

Por outro lado, concordamos que “os textos acadêmicos fazem mais do que reportar 

pesquisas que, plausivelmente, representam uma realidade externa; eles trabalham para 

transformar os resultados da investigação ou reflexões de gabinete em conhecimento 

acadêmico”22 (HYLAND, 2004, p. 6). Nesse sentido, a escrita acadêmica é construída para 

apresentar à comunidade uma realidade observada sob determinados requisitos, decorrentes das 

normas acadêmicas e das práticas da pesquisa. Assim, mais do que apenas relatar essa 

observação da realidade, os textos acadêmicos, além de realizar a pesquisa seguindo 

determinados critérios científicos, deve obedecer a características da escrita da cultura 

disciplinar. 

Por sua vez, o pesquisador deverá defender suas observações, demonstrando que se trata 

de um fenômeno importante socialmente ou teórico, utilizando para tanto os conhecimentos 

estabelecidos na área e uma contextualização clara dos resultados (HYLAND, 2004). Segundo 

o autor (HYLAND, 2004), para um argumento funcionar na escrita acadêmica, ele dependerá 

muito mais de como a prática retórica é realizada do que demonstrar veracidade absoluta ou 

pensamento lógico. 

Decorrente desse pensamento hylandiano, que confere maior importância à maneira 

como a academia utiliza a retórica para relatar as pesquisas, podemos observar algumas 

                                                           
21 No original: “Thus it is naive to regard texts as accurate representations of what the world is like because this 

representation is always filtered through acts of selection, foregrounding and symbolisation; reality is seen as 

constructed through processes that are essentially social, involving authority, credibility and disciplinary 

appeals”. 
22 No original: “academic texts do more than report research that plausibly represent an external reality, they 

work to transform research findings or armchair reflections into academic knowledge”. 
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consequências do uso da retórica sem uma base de explicação consistente pautada na pesquisa 

científica, a qual é a relatada por Gobry (2016, p. 1):  

Defensores da existência de um paradigma na pesquisa científica normalmente declaram 

– [de forma complacente], ao passo que algumas das conclusões publicadas são, 

indubitavelmente, falsas – que o método científico possui “mecanismos de autocorreção” que 

garantem, eventualmente, que a verdade prevaleça. Infelizmente, Wilson traz um argumento 

convincente de que esses mecanismos estão “quebrados” [não funcionam].23  

Gobry (2016) expõe justamente esse fato de haver a tensão entre pesquisas falsas 

“camufladas” pelo paradigma científico, nas quais pesquisas acadêmicas, que previamente 

possuem credibilidade social, se utilizam da prática retórica convincente dentro da comunidade 

disciplinar, e apresentam pesquisas falsas. Entretanto, os mecanismos de autocorreção desses 

fatos podem não funcionar e a pesquisa é aceita pela comunidade, mesmo sendo falsa. Nesse 

sentido, há no discurso acadêmico, esse outro lado, o da falsificação de dados, que pode ser 

tanto por erro humano quanto por fraude proposital. Segundo Gobry (2016), algumas pesquisas 

podem passar pelos mecanismos de autocorreção, compostas, geralmente por membros 

experientes da comunidade acadêmica, antes de serem publicadas e mesmo assim conter 

fraudes. 

O autor elenca uma série de argumentos que demonstram a dificuldade para os membros 

de uma disciplina regularem a publicação de trabalhos e barrarem as fraudes; por exemplo, uma 

dificuldade consiste em replicar os experimentos, os quais em determinada pesquisa em 

Medicina podem ser forjados para garantir certo resultado, a geração de dados falsos é outro 

fato difícil de detectar ou “decidir entre duas técnicas de análise de dados diferentes depois de 

olhar para os resultados de cada um e escolher o mais favorável” (GOBRY, 2016, p. 1) dentre 

outros. 

É importante salientar que não é intuito de nossa pesquisa entrar na discussão moral e 

ética que envolve a pesquisa científica, mas são temas que aparecem e são relevantes para se 

analisar uma cultura disciplinar. Assim, em nossa descrição, os casos de fraude mais comuns 

são os de plágio que também não são fáceis de identificar; porém ficam em segundo plano, e 

como será discutido na seção em que analisamos as entrevistas, são poucas as situações 

detectadas; e são punidas com a exclusão do trabalho pela comunidade acadêmica. 

                                                           
23 No original: “Advocates of the existing scientific research paradigm usually smugly declare that while some 

published conclusions are surely false, the scientific method has "self-correcting mechanisms" that ensure that, 

eventually, the truth will prevail. Unfortunately for all of us, Wilson makes a convincing argument that those self-

correcting mechanisms are broken.” 
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Nesse sentido, conhecer a prática escrita da comunidade disciplinar possibilita que “os 

escritores apresentem seus temas, indiquem suas alianças e marquem suas reivindicações”24 

(HYLAND, 2004, p. 1). Essas são as ações que recorrentemente aparecem nos textos 

acadêmicos, sendo, primeiro, relacionada a apresentação dos temas, que podemos entender 

também como a área de concentração da pesquisa ou o próprio objeto de estudo. Já a segunda 

trata do referencial teórico ou metodológico, pois toda pesquisa acadêmica deve explicitar de 

qual base teórica se originou. Além disso, o escritor precisa defender sua pesquisa e mostrar 

porque ela avança em relação ao que já existe. Segundo o autor, esses aspectos da escrita 

acadêmica são resultados de negociações e considerações cuidadosas entre os membros da 

disciplina. 

Para Hyland (2004, p. 2), “os textos incorporam as negociações sociais da pesquisa 

disciplinar, revelando como o conhecimento é construído, negociado e feito persuasivo”.25 Ou 

seja, os textos revelam como as relações sociais dentro da academia se mantêm, como seus 

membros constroem conhecimento e quais estratégias argumentativas são efetivas. 

Complementando esse raciocínio, afirma o autor que, “mais do que simplesmente examinar a 

natureza, a escrita é vista, de fato, como contribuindo para criar uma visão do mundo”26 (p. 3), 

consequentemente, o texto produzido em uma disciplina refletirá como seus membros percebem 

o mundo. 

Com base nisso, concordamos com Hyland (2004), quando ele explica que o texto 

acadêmico é uma escrita de finalidade argumentativa, pois, para ser aceito, o autor deve 

convencer os membros de uma disciplina de que sua pesquisa possui os elementos teóricos 

metodológicos da área e são aplicados de maneira lógica e adequados à pesquisa realizada. 

Por causa dessa característica persuasiva, Hyland (2004, p. 8) prevê problemas, como 

artigos de pesquisa nas ciências são construídos para esconder fatores contingentes, jogando 

para baixo o papel de lealdade social, o interesse próprio, o poder e o viés editorial para 

descrever uma atividade desinteressada, indutiva, democrática e dirigida para alcançar um 

objetivo.27 

                                                           
24 No original: “the writers present their topics, signal their allegiances and stake their claims”. 
25 No original: “the texts embody the social negotiations of disciplinary inquiry, revealing how knowledge is 

constructed, negotiated and made persuasive”. 
26 No original: “Rather than simply examining nature, writing is actually seen as helping to create a view of the 

world”. 
27 No original: “in the sciences research articles are constructed to conceal contingent factors, downplaying the 

role of social allegiance, self-interest, power and editorial bias, to depict a disinterested, inductive, democratic 

and goal-directed activity”. 
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O autor chama a atenção para a conivência que pode existir entre os pares acadêmicos 

e para a má fé de escritores, os quais utilizam a escrita acadêmica para outras finalidades que 

não a descrição e divulgação de pesquisas realizadas. 

Retomando nossa reflexão inicial sobre gênero e cultura disciplinar, podemos afirmar 

que o uso dos gêneros é norteado pela cultura. Em uma disciplina, por exemplo, a Monografia 

no final do curso pode ser essencial, já em outra o Artigo na conclusão do curso pode ser o 

gênero fundamental. Assim, a cultura disciplinar pode ser um critério norteador para o estudo 

do gênero em determinada comunidade acadêmica, já que a disciplina poderá determinar se o 

gênero é usado ou não na comunicação acadêmica científica e como acontece esse uso. 

Sobre os padrões de escrita mais comuns na academia, temos: a impessoalidade, a 

passividade, a formalidade, a objetividade, a citação e a argumentatividade. Essas 

características estão presentes, de maneira geral, em todas as culturas disciplinares, podendo 

apresentar gradações, por exemplo, ser mais ou menos argumentativas. 

Salientamos que tanto a escrita como a leitura de textos acadêmicos necessitam do 

contexto disciplinar para serem interpretados e compreendidos, pois como já discutimos 

anteriormente, o plano de fundo que respalda o desenvolvimento de uma atividade científica é 

a cultura da disciplina. Como, por exemplo, uma pesquisa qualitativa se refere à investigação 

interpretativa que será indicada, geralmente, para pesquisas que lidam com questões sociais que 

demandam uma complexidade ou mesmo saber qual método é tradicionalmente utilizado nas 

pesquisas de uma disciplina, como aqui no trabalho em foco. 

Nossa pesquisa focará a escrita, apesar de considerarmos a leitura, pois a Banca que 

analisa projetos será indagada sobre as características da escrita dos projetos; e, como leitores 

de projetos, seus membros evidenciarão características da leitura feita nessa situação de 

avaliação, bem como da disciplina na qual estão imersos. 

Connor e Mauranen (1999) e Myers (1990), em suas análises sobre os projetos de 

financiamento de pesquisa, mostram que, em geral, os pesquisadores seguem um longo 

caminho para a produção desse gênero, com práticas que vêm desde a produção do projeto de 

pesquisa na Graduação, o qual se aprimora à medida que o pesquisador vai recebendo pareceres 

sobre os seus projetos. Assim, analisar os projetos de pesquisa de mestrandos é examinar esse 

início de caminho que um pesquisador irá realizar em sua vida acadêmica. 

Sinteticamente, procuramos falar da importância do contexto para o estudo do gênero, 

sendo esse contexto a cultura disciplinar que influencia na prática de escrita de textos 

acadêmicos. Também discutimos como o discurso acadêmico incide sobre a produção dos 

textos nessa comunidade, embora o autor do texto não seja anulado, apenas influenciado pela 
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tradição de escrita da disciplina. Já nesse final de seção, refletimos sobre os aspectos 

linguísticos que geralmente refletem as características das disciplinas no texto. 

No próximo capítulo, discutiremos o conceito de gênero que, em nossa pesquisa, é um 

elo entre o aspecto linguístico e o social, pois aborda tanto uma estrutura linguística 

relativamente estável, a qual é utilizada para promover as relações sociais dos indivíduos, 

quanto o movimento contrário no qual as relações sociais influenciem essa estrutura formal. 

Com isso, discutiremos como se dão essas relações em torno do pré-projeto de pesquisa.     
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3 O QUE ESTAMOS ENTENDENDO COMO GÊNERO 

Neste capítulo, explicaremos como as teorias de Hyland (2004), Swales (1990), Bakhtin 

(1997 [1979]), Miller (2009 [1987]) e Bazerman serão combinadas para a realização da análise 

dos projetos de pesquisa aqui examinados. Também vamos esclarecer o motivo de escolhermos 

essas teorias especificamente.  

Para tanto, iniciaremos com uma síntese e discussão sobre os pontos de relação entre as 

teorias, e como os aspectos de cada uma delas serão utilizados em nossa pesquisa, para, em 

seguida, apresentarmos as categorias de análise que serão utilizadas. 

É importante salientar que se trata de uma síntese das teorias e não uma explanação 

histórica de como se desenvolveu cada teoria. Portanto, discutiremos e relacionaremos os 

principais pontos das teorias bases, no caso dessa seção, as que estudam os gêneros e 

contribuíram para o desenvolvimento de nossa tese. 

Os estudos de Hyland (2004) contribuirão para nossas análises em razão de esse autor 

possuir pesquisas sobre a escrita acadêmica cujos métodos replicaremos. Vamos utilizar como 

corpus um gênero que ele também utiliza em suas pesquisas, esperando poder colaborar para 

que a noção de cultura disciplinar possa ser utilizada para explicar as diversas práticas de escrita 

na academia. 

Já os estudos propostos por Swales (1990) nos auxiliaram a elaborar análises e métodos 

para aplicar os conhecimentos adquiridos com o estudo de gêneros ao ensino, sendo um autor 

fundamental para guiar nossas análises, já que também pretendemos, com a realização de nossa 

pesquisa, contribuir para o ensino dos gêneros, principalmente na universidade. 

Segundo Hemais e Biasi-Rodrigues (2005, p. 129), “a teoria de gêneros de Swales 

destina-se a aplicações no ambiente acadêmico e nas profissões, tanto na pesquisa como no 

ensino, mas as aplicações vão além desses contextos”. Portanto, essa é uma base teórica que 

nos guiará em nossa análise dos projetos de pesquisa acadêmicos, base que contribuirá para 

melhor interpretarmos os textos produzidos nesse contexto, como também pensarmos nos 

aspectos pedagógicos que poderão ser implementados após o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Dessa maneira, serão utilizados os estudos de Miller (2009 [1984]), por entendermos 

que esses estudos acrescentam outras discussões sobre a Teoria bakhtiniana, além de ser uma 

referência para os estudos de gênero na perspectiva retórica. As reflexões da autora nos ajudarão 

a compreender a constituição do gênero, por meio da observação do ambiente em que é 

encontrado, interpretado e produzido, porque, segundo essa perspectiva, os gêneros são 
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classificados, além da observação da forma e conteúdo, pela prática retórica que as pessoas 

realizam em seu dia a dia (CARVALHO, 2005). 

As reflexões bakhtinianas são necessárias para todos os estudos que tenham como seu 

objeto de estudo o gênero, pois foram essenciais para o desenvolvimento dos estudos da área. 

Bakhtin foi um dos principais precursores dessa subárea de pesquisa, e seu pensamento, mesmo 

tendo passado por inúmeras discussões ao longo de muitos anos, ainda oferece instrumentos de 

interpretação adequados ao fenômeno que se propõe analisar. 

Especificamente, Bakhtin (1997 [1979]) nos ajudará, neste trabalho, por nos permitir 

entender aspectos como a instabilidade e a estabilidade, e ainda a relação entre individualidade 

e coletividade para o uso da linguagem e a interação entre os indivíduos. Assim, a concepção 

de gênero que iremos adotar em nossa pesquisa é baseada na visão de Bakhtin (1997 [1979], p. 

280) de que os gêneros são “tipos relativamente estáveis de enunciados”, elaborados por cada 

esfera de utilização da língua. 

A relativa estabilidade dos gêneros está relacionada à influência que aspectos sócio-

históricos exercem sobre eles, os quais, mesmo possuindo um formato reconhecível e 

compartilhado pelos indivíduos que participam de uma determinada prática social, não são 

estáticos, pois sua construção muda conforme a cultura, nível social, período histórico, dentre 

outros fatores contextuais em que são produzidos e utilizados. 

Salientamos que as formas de comunicação entre os indivíduos estão em constante 

mudança, devido aos fatores citados anteriormente, como tecnológicos, a criatividade e a 

experiência dos indivíduos que podem, ao elaborar um texto, expressar sua visão privada do 

mundo. Essa mudança, dependendo do nível de influência desses indivíduos em um 

determinado grupo social, consequentemente, exercerá influência para a promoção de 

diferenças entre textos de um mesmo gênero. Sendo o caso, por exemplo, da situação em que 

autores renomados de uma área propõem a escrita do projeto de pesquisa em primeira pessoa 

do singular. 

Segundo Swales (1990, p. 58)  

o gênero é uma classe de eventos comunicativos, cujos exemplares compartilham os 

mesmos propósitos comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos pelos membros 

mais experientes da comunidade discursiva original e, portanto, constituem a razão do 

gênero. A razão subjacente dá o contorno da estrutura esquemática do discurso, 

influencia, assim como restringe as escolhas de conteúdo e estilo.28 

                                                           
28 No original: “A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of 

communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent discourse community 

and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic structure of the discourse 

and influences and constrains choice of content and style”. 
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O autor, ao construir essa definição, colocou o propósito comunicativo como um critério 

privilegiado para estudo do gênero. Entretanto, esse conceito já foi revisto pelo próprio autor, 

o que nos conduz a tratar o propósito não como a categoria privilegiada, mas como parte dos 

aspectos a serem observados quando analisamos gêneros. 

Swales (1990) afirma que os gêneros são uma classe, e que dentro de uma classe há o 

compartilhamento do propósito comunicativo; mas há outros elementos que também são 

compartilhados, como situação retórica, esfera de atividade, aspectos gerais da forma e 

conteúdo. Em sua definição de gênero, o autor fala sobre os membros experientes, os quais são 

os mais expertos no uso do gênero, porém não são os únicos a reconhecerem o propósito do 

gênero, já que membros iniciantes ou até mesmo membros de outra comunidade podem 

reconhecer esse propósito. 

A fala do autor revela ainda a importância estratégica do propósito, pois essa categoria 

guia a construção geral do texto, ainda que outros aspectos também influenciem a estrutura e o 

conteúdo possíveis de utilização em um gênero, evidenciando uma relação de possibilidade e 

restrição de estratégias linguísticas. 

Segundo Hemais e Biasi-Rodrigues (2005, p. 118), a abordagem swalesiana “prioriza o 

contexto, ou seja, os participantes e os elementos da situação que geram o texto, junto com uma 

análise linguística”. Desse modo, o contexto é importante para a análise de gêneros na medida 

em que Swales alia e correlaciona a análise linguística, a qual proporciona a descrição de fatos 

linguísticos aos fatos extralinguísticos.   

Adotaremos também a concepção de gênero proposta por Miller (2009 [1984]), que 

entende os gêneros como “ações retóricas tipificadas fundadas em situações recorrentes” (p. 

34); isto é, ela concebe o gênero a partir de uma visão pragmática, tendo como ponto de partida 

uma dada combinação de acontecimentos (chamada de situação retórica) que é recorrente. 

Ainda seguindo o pensamento de Miller (2009 [1984]), podemos compreender o 

funcionamento do gênero como algo que reflete “a experiência retórica do povo que cria e 

interpreta o discurso” (p. 22). Desse modo, nossa pesquisa tornará possível a caracterização da 

visão dos mestrandos sobre o próprio discurso acadêmico.  

O estudo de gêneros que realizamos é baseado no contexto social, com o exame do 

funcionamento das práticas genéricas dentro de uma situação social de comunicação efetiva, 

tomando por base os usos que são feitos dos gêneros por seus produtores e leitores. Por essa 

razão, nossa pesquisa tem como foco de análise os produtores, os quais são os sujeitos que 

pleiteavam uma vaga no Mestrado e os leitores do gênero, que serão contemplados por meio do 
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exame da perspectiva dos professores das Bancas, os quais são o principal, senão o único, 

público-alvo desse gênero. 

É importante salientar que a análise proposta por nós não foca apenas no texto em si, 

pois analisaremos também a situação retórica que fornece o propósito comunicativo a que o 

gênero tem que atender, e envolve os atores sociais (mestrandos e professores avaliadores), o 

domínio discursivo e as outras práticas genéricas (tais como leitura de outros projetos, as 

informações disponíveis nos editais e a banca examinadora) que influenciam na prática de 

escrita do gênero projeto de pesquisa.  

O conceito de situação retórica que utilizamos é o proposto por Miller (2009 [1984]), 

que a caracteriza como recorrente. Segundo a autora, a recorrência se deve ao que 

compreendemos da situação, visto que, ao comparar, consideramos similar ou análoga a outras 

situações. Quando os indivíduos percebem uma situação, a comparam com outras já 

vivenciadas que sejam semelhantes, pois uma situação nunca se repete. 

Essa situação fornecerá propósitos comunicativos a serem atendidos, e, a partir da 

compreensão desses propósitos, os indivíduos agem, pois o propósito que advém da situação 

recorrente fornece indícios, os quais não são nem materiais nem determinam a forma como o 

indivíduo deve agir, mas proporcionam significados interpretáveis que guiam o modo de agir 

com textos. 

Os gêneros são uma abstração que, ao se materializarem em textos, evidenciam 

características tanto recorrentes quanto novas, pautadas na esfera de utilização da língua. Os 

gêneros possuem, também, propósitos que delineiam tanto a estrutura textual como a ação 

social que o gênero possibilita que o indivíduo realize. Além disso, são praticados em uma 

situação recorrente, em uma esfera de utilização da língua, cujos participantes compartilham 

práticas linguísticas, contexto social, período histórico, valores culturais e crenças (BAKHTIN, 

1997 [1979]; MILLER, 2009 [1984]). 

Entender o gênero como essa abstração que, ao ser compreendida, pressupõe que o 

indivíduo conheça a situação adequada para o seu uso; então, nossa pesquisa procura mostrar 

como o mestrando responsável por produzir um projeto que foi aprovado compreende essa 

situação retórica e o que ele teve dificuldade ou o que ele acha que ainda não compreende bem 

sobre essa situação. Com isso, compreender de que modo essas pessoas apreendem esse 

conhecimento, nos possibilitará facilitar o processo de aprendizado do gênero. 

Utilizaremos como aporte para nossa reflexão sobre os gêneros o conceito de Hyland 

(2008) que sintetiza a ideia dos principais teóricos que usaremos em nossa pesquisa, para ele:  
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O gênero representa como os escritores costumam usar linguagem para 

responder a situações recorrentes, apontando para o fato de que os textos são 

mais bem-sucedidos quando empregam convenções que outros membros da 

comunidade acharem familiares e convincentes29 (HYLAND, 2008, p. 543). 

Destacamos, logo no início da citação, a ideia de representação, pois o gênero é uma 

abstração que uma comunidade compartilha em determinadas situações de comunicação. Então, 

para nosso estudo, temos a análise do texto que é a produção propriamente dita e a análise dessa 

representação que a comunidade possui do projeto de pesquisa. 

Hyland (2008) fala do sucesso da comunicação, pois o texto precisa do reconhecimento 

dos membros da comunidade, em nosso caso, a acadêmica de Letras, para obter sucesso. 

Acreditamos que, apesar de alguns projetos não serem aprovados, não quer dizer que não serão 

bem-sucedidos, mas aqueles que conseguem sucesso fazem parte dos textos ideais e 

compreendem aqueles responsáveis por melhor caracterizarem o gênero para a comunidade 

acadêmica. 

Para Bazerman (2011, p. 17), o gênero é entendido como uma categoria de 

reconhecimento psicológico, mas os gêneros também emergem historicamente e são praticados 

socialmente. Os gêneros também precisam ser socialmente distribuídos, de modo que haja certo 

alinhamento entre as pessoas ao longo do tempo. Portanto, o gênero também é uma categoria 

de reconhecimento social.  

O autor apresenta os diversos aspectos que envolvem o estudo de gêneros, 

demonstrando como esse conceito é essencial para a comunicação humana e está presente na 

cognição, na sociedade, na história e na constituição do próprio indivíduo, já que o faz ser 

reconhecido socialmente.  

Sintetizando os principais pontos em comum entre as teorias mencionadas 

anteriormente, é que todos explicam que o gênero é praticado em um contexto social e histórico, 

sendo sensível a esse contexto, ou seja, é influenciado por ele. Além disso, a noção de propósito 

comunicativo é vista em Hyland (2004), Swales (1990) e Miller (2009 [1984]), o qual tem uma 

importância tanto para a estruturação recorrente do texto, quanto para a efetivação das relações 

interpessoais dentro dos contextos de comunicação, mais especificamente, dentro da situação 

retórica. 

Na seção a seguir, discutimos como o conceito bakhtiniano de esfera da atividade 

humana será trabalhado em nossa pesquisa. 

                                                           
29 No original: “Genre represents how writers typically use language to respond to recurring situations, pointing 

to the fact that texts are most successful when they employ conventions that other members of the community find 

familiar and convincing”. 
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3.1 Reflexão sobre a esfera de atividade humana 

Nesta seção, discutiremos os conceitos relacionados à noção de cultura acadêmica que 

são os de domínio discursivo e o de comunidade discursiva os quais funcionam como um plano 

de fundo para a existência do gênero, bem como, sua circulação.  

Para Bakhtin (1997 [1979]), os gêneros são produzidos e circulam em esferas de 

atividade humana; em seus textos não é explicado claramente o que significa esse conceito, mas 

podemos inferir que se trata de um entendimento sobre a utilização da língua por determinado 

grupo que escolhe formas, temas e funções para determinados textos; por exemplo, se um juiz 

decide escrever uma sentença em verso, aqui no Brasil, ele será repreendido pelo grupo de 

juízes que compõem essa esfera de atividade, pois o texto não está dentro dos padrões 

determinados pela comunidade de juízes brasileiros.   

Marcuschi (2008, p. 155) afirma que as esferas de atividade humana constituem 

domínios discursivos que, por sua vez, compõem práticas discursivas que revelam conjuntos de 

“gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas 

institucionalizadas e instauradoras de relações de poder” (p. 155). Como em nossa pesquisa 

pretendemos descrever propósitos comunicativos de um gênero, se faz necessário selecionar 

um domínio discursivo específico, que no caso é o acadêmico para analisar essas rotinas 

comunicativas que no caso são os projetos, dentro do ambiente acadêmico da área de Letras 

que instaura a relação de poder entre a banca e os candidatos à mestre. 

Bazerman (2005), para caracterizar esses grupamentos sociais, utiliza sistema de 

gêneros. Segundo o autor (2005, p. 32), “um sistema de gêneros captura as sequências regulares 

com que um gênero segue um outro gênero, dentro de um fluxo comunicativo típico de um 

grupo de pessoas”; ou seja, os gêneros que um grupo de pessoas utiliza dentro de um ambiente 

discursivo — em um domínio discursivo específico — compõem um sistema de gêneros. Então, 

ao identificarmos esse sistema, podemos perceber um enquadramento que organiza o trabalho 

de determinado grupo. 

Além do conceito de sistema de gêneros, Bazerman (2006) fala de conjunto de gêneros, 

o qual seria uma coleção de gêneros “que uma pessoa num determinado papel tende a produzir” 

(p. 32). Se considerarmos os diversos gêneros que um indivíduo produz, por exemplo, no papel 

social de estudante, verificaremos que se relacionam entre si, como prova, resumo e anotações 

de aula, existindo entre esses gêneros relações de consequência e complementaridade que 

auxiliam na descrição das atividades que cada membro da comunidade estudantil tem nesse 

domínio discursivo escolar. 
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Por outro lado, se considerarmos um grupo de estudantes, observaremos outro tipo de 

relação entre os gêneros produzidos por esse grupo que não mais é de complementaridade ou 

de consequência, mas de relação interpessoal, como as promovidas pelos gêneros bilhete e 

conversa face a face.  

Bazerman (2005) afirma que se for possível catalogar todos os textos que determinado 

profissional utiliza em seu dia a dia, compreenderemos também uma boa parte do seu trabalho. 

O autor afirma também que, “ao definir o sistema de gêneros em que as pessoas estão 

envolvidas, você identifica também um frame que organiza o seu trabalho, sua atenção e suas 

realizações” (p. 33). Dessa forma, o sistema de gêneros nos permite ter uma visão geral da 

atuação profissional do indivíduo, possibilitando compreender como se organiza, como é 

realizado e o que ele pretende atingir com essa atividade.  

O sistema de gêneros diz muito sobre um papel social desempenhado pelo indivíduo, e 

concordamos que é concebível identificar, a partir desse sistema, um frame ou enquadramento 

para determinada atividade social. No entanto, devemos observar com cuidado a influência dos 

gêneros sobre a atividade desempenhada por um indivíduo, porque os textos não agem 

sozinhos; isto é, analisar apenas o gênero materializado não garantirá a observância de grande 

parte das atividades que um indivíduo desenvolve em sua profissão, pois existem outros fatores 

que podem influenciar nessa atividade profissional, como a cultura, as necessidades de cada 

sujeito e os outros gêneros, sejam ancestrais ou contemporâneos.  

Ainda sobre essa questão do ambiente de produção e circulação dos gêneros, Swales 

(1990) o trata como comunidade discursiva, o qual é fundamental para o estudo de gêneros, 

assim como o de sistema, pois se trata de considerar o gênero sendo utilizado por um grupo de 

indivíduos que possuem conhecimento compartilhado sobre o uso de um conjunto de texto, bem 

como cultura, crenças e valores para realizar alguma atividade social. 

O conceito inicial apresentado pelo autor sofreu diversas críticas e foi revisto, 

acrescentado ao conceito a ideia de instabilidade, já que as comunidades são dinâmicas e mal 

definidas. Outro acréscimo importante ao conceito foi a de comunidade local e comunidade 

global, em que a global seria aquele grupo que utiliza os mesmos gêneros, mas está em locais 

diferentes, por exemplo, cidades distintas. O local seria aquele que trabalha em um mesmo setor 

de uma universidade. 

O conceito de comunidade de Swales (1990) apesar de muitos avanços é limitado para 

dar conta da complexidade de relações que um grupo de pessoas pode realizar ao utilizarem os 

gêneros em uma determinada situação, pois essa noção leva em conta questões materiais e 

físicas, como o lugar, por exemplo, aspectos que, na conjuntura atual de globalização, de 
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compartilhamento e colaboração na produção de textos, não se restringem a um lugar, pois 

pessoas em lugares distintos do Planeta podem compartilhar uma prática genérica sem partilhar, 

por exemplo, crenças, valores ou até mesmo práticas de escrita, como na Internet em que 

pessoas do mundo inteiro utilizam o Facebook de forma semelhante. Mas nesse caso, o elo mais 

recorrente entre todos os praticantes é a escrita nessa rede social (geralmente para se relacionar 

com pessoas próximas, como, amigos(as), namorados(as) e parentes) diferente, por exemplo, 

de quem escreve um artigo, que, mesmo sendo em lugares distintos do mundo, compartilham 

muito mais práticas, por exemplo, se pensarmos na área de Letras, há uma cultura acadêmica 

de produção de artigos nessa área, existindo, assim, mais do que uma comunidade física ou 

local, mas um conhecimento abstrato responsável por fazer parte dos membros que fazem parte 

ou irão dos produtores de artigo da área de Letras.  

Após refletirmos sobre como entendemos o conceito de esfera de atividade humana, o 

de sistema de gêneros e o de comunidade discursiva, discutiremos a relação desses conceitos 

com o de cultura disciplinar de Hyland (2013, p. 11), para quem “a escrita que as disciplinas 

produzem, apoiam e autorizam, portanto, podem ser vistas como ligadas a formas de poder 

nessas organizações”.30 Assim, o conhecimento compartilhado sobre as produções escritas em 

uma área serão de extrema importância para um mestrando quando ele for redigir o seu projeto, 

por exemplo, pois se ele não dominar essa escrita poderá ser excluído do processo de Seleção. 

Então, quem domina essa escrita, no caso a Banca, é autorizada e empoderada socialmente para 

dizer se o mestrando domina ou não a prática escrita da cultura acadêmica da sua área. 

Hyland (2009, p. 11-12) ainda explica que os: 

Textos são escritos para serem entendidos dentro de certos contextos culturais, 

a análise de gêneros fundamentais pode fornecer insights sobre o que está 

implícito nestas culturas acadêmicas, suas operações retóricas de rotina 

revelando percepções individuais do escritor dos valores e crenças do grupo.31  

Semelhante ao que diz Bakhtin (1997 [1979]), Hyland (2009) também concorda com a 

imersão dos textos em contextos específicos, ou seja, os textos precisam de um contexto 

específico para serem entendidos. Esse contexto envolve as instituições, as relações sociais, a 

forma como o texto está estruturado, a área do conhecimento, os valores e crenças de grupos 

                                                           
30 No original: “The writing that disciplines produce, support and authorize can therefore be seen as linked to 

forms of power in those organizations”. 
31 No original: “texts are written to be understood within certain cultural contexts, the analysis of key genres can 

provide insights into what is implicit in these academic cultures, their routine rhetorical operations revealing 

individual writer’s perceptions of group values and beliefs”. 
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sociais. Sendo por meio dessa citação que podemos constatar a ligação entre esses autores 

citados sobre o entendimento do contexto de produção e circulação de um gênero. 

Percebemos que o fato de considerar a utilização do gênero em um contexto comunitário 

é algo semelhante, nos conceitos de sistema de gêneros, comunidade discursiva, domínio 

discursivo e esfera de atividade humana; ou seja, em um ambiente no qual há grupos de 

indivíduos usando os mesmos gêneros, e geralmente com os mesmos propósitos que apesar de 

esses grupos não serem homogêneos nem estáveis, existem características que são 

compartilhadas e recorrentes, as quais contribuem para conseguirmos diferenciar grupos de 

indivíduos dentre os diversos meios sociais e institucionais.  

Nesse sentido, nossa pesquisa pretende descrever essas informações implícitas nos 

projetos desses mestrandos dentro da cultura acadêmica da Linguística e da Literatura, bem 

como analisar as operações retóricas, as crenças e os valores desses grupos. 

Portanto, na seção a seguir, trataremos de uma concepção de análise que investiga não 

apenas a materialidade do gênero, mas também os atores envolvidos nessa produção, os valores 

e as crenças do domínio discursivo, bem como os outros gêneros pertencentes ao sistema de 

gêneros ao redor do PPA. 

3.2 Situação retórica 

Como já foi discutido na seção “a importância do contexto”, salientamos que é preciso 

analisar além do texto, por isso investigamos os contextos em que o gênero é praticado, a 

situação retórica da qual o projeto de pesquisa para Mestrado é utilizado.  

Esse conceito tem como foco a produção do texto, apesar de não excluir os leitores, 

servindo também para a análise da recepção, porém, em razão do nosso recorte de pesquisa, e 

o aporte teórico que utilizamos, tem como principal abordagem o exame da produção. A partir 

desse ponto de vista, procuraremos investigar os atores sociais envolvidos na produção: – os 

mestrandos. 

Desse modo, Miller (2009 [1984]) explica que a situação retórica tem que ser recorrente, 

porque devido à continua ocorrência das situações, podemos inferir situações semelhantes, 

compreendendo-a e permitindo que possamos mobilizar nossos conhecimentos anteriores para 

nos comunicarmos diante de uma nova situação; pois, segundo a autora, a situação retórica não 

ocorre igualmente, isto é, apesar de ser recorrente não é idêntica. 

Quando os indivíduos percebem uma situação, por exemplo, a de conversa on-line, eles 

a comparam com outras já vivenciadas que sejam semelhantes; ou seja, outros bate-papos on-
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line que já realizaram, pois, ainda que seja com a mesma pessoa, a situação retórica nunca se 

repete, por causa de vários fatores, como conteúdos distintos, período sócio-histórico e o 

propósito comunicativo.  

Todos os fatores citados podem mudar, ou apenas um, como o tempo. Após compreender 

a situação (que geralmente é instantânea, exceto em alguns casos, como o desconhecimento da 

língua, cultura, falta de prática com determinado gênero etc.), os indivíduos agem (realizam a 

comunicação), haja vista que a situação fornece os indícios, não como algo material e 

determinando, mas como significados interpretáveis que guiam o modo de agir tanto 

socialmente como na produção do texto. 

A situação retórica recorrente, ainda segundo Miller (2009 [1984]), fornece a exigência 

retórica que faz com que produtores do texto e audiência utilizem o gênero para atingir 

determinado fim, ou seja, essa concepção entende os gêneros pelo viés pragmático, pois são 

ações sociais.   

Desse modo, a situação retórica recorrente e a exigência de um gênero são definidas a 

partir do contrato social feito entre os usuários de um gênero, porque tanto a situação recorrente 

como a exigência retórica não estão prontas nem estão “coladas” ao gênero em si, mas estão no 

repertório sociocultural do indivíduo que interpreta aquela determinada situação, comparando-

a com outras já vivenciadas.  

Esse conceito nos ajuda a entender o motivo de muitos alunos possuírem dificuldades 

em produzir um projeto em razão justamente do escasso conhecimento sobre a situação, a qual 

envolve essa prática, já que, quando fazemos referência à situação retórica, evocamos, além da 

produção a leitura de projetos, como também as vivências junto à comunidade acadêmica para 

conhecer a cultura acadêmica, mais especificamente a cultura da disciplina, porque mesmo que 

o indivíduo conheça, por exemplo, a prática de produzir projetos em Química, ele não 

conseguirá de imediato saber produzir um projeto em Letras, porém ele terá melhor sucesso na 

construção do seu texto do que um aluno que nunca teve contato com gêneros acadêmicos. 

Como já dissemos antes, a situação recorrente e a exigência são definidas por um 

conjunto de fatores (cultura, outros gêneros, domínios discursivos) que envolve a utilização de 

determinados gêneros. Conhecer esse conjunto de fatores que influenciam a situação possibilita 

que o produtor do texto tenha bastante domínio sobre a prática de um determinado gênero, 

podendo haver casos como o de um artigo científico funcionar como propaganda de 

medicamento (MIRANDA, 2010).  

Nesse caso específico, o domínio que o produtor do texto possui, foi utilizado para 

realizar uma prática comum em nossa sociedade, mas que não é bem vista na área acadêmica; 
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trata-se do caso em que uma indústria farmacêutica pagava especialistas na área para 

escreverem artigos científicos que apresentavam resultados positivos em relação à substância 

contida no remédio fabricado pela empresa que financiou a pesquisa. Os artigos produzidos 

eram submetidos aos periódicos científicos e chegavam a ser publicados.  

Podemos perceber que não é uma propaganda comum e até difícil de saber se é uma 

propaganda ou não, pois se não fosse revelado que os artigos eram patrocinados pela empresa 

que se favorecia dos resultados publicados dentro da comunidade cientifica, não era possível 

identificar, pois a sociedade em geral não desconfia da ética e veracidade dos resultados 

publicados em pesquisas acadêmicas.  

Nesse exemplo, a situação, a qual não é recorrente para parte da audiência, gera uma 

exigência que não é tipificada, mas sim uma intenção individual, tendo-se em vista que a 

situação de produção de artigos acadêmicos com o objetivo de destacar as qualidades de uma 

substância para favorecer a sua venda pode ser recorrente apenas para esses escritores, mas não 

para a audiência em geral.  

A situação de produzir projetos acadêmicos é recorrente para a comunidade acadêmica 

e a exigência, de modo geral, é avaliar o conhecimento que o proponente do projeto possui 

sobre o que é pesquisar em uma determinada área científica. Deste modo, o projeto é produzido 

para atender essa exigência, que, caso seja atendida, o candidato passará uma das etapas do 

processo de seleção da Pós-Graduação. Então, a comunidade discursiva é parte da situação 

retórica, assim como a cultura acadêmica. 

Para complementar a discussão sobre situação retórica, nos baseamos em Devitt (2004, 

p. 19) que afirma ser “o sistema de atividade, o contexto de situação, ou a situação retórica é 

criada pelas pessoas através da sua utilização do discurso”.32 Portanto, nessa concepção de 

estudo, observamos primeiro o que as pessoas, geralmente, expõem em um determinado gênero, 

para depois se chegar à situação retórica.  

Seguindo essa concepção de Devitt (2004), vamos entrevistar os professores da Banca, 

pois não é uma única ou qualquer pessoa que pode criar uma situação retórica, porque é 

necessário que uma comunidade reconheça tal situação. Como a Banca é constituída de pessoas 

autorizadas socialmente para o estabelecimento de normas e regras de aceitação de um texto 

dentro de uma situação retórica, é essencial para a nossa análise colher dados sobre como esses 

indivíduos veem essa situação.   

                                                           
32  No original: “the activity system, context of situation or rhetorical situation is created by the people through 

their use of discourse”. 
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Complementando o conceito de situação retórica de Miller (2009 [1984]), Devitt (2004) 

explica que o gênero é como um mediador entre situação, cultura e os outros gêneros, os quais 

interagem entre si simultânea e dinamicamente. Segundo ela, esses três contextos enfocam 

diferentes níveis do contexto social. 

Para nossa pesquisa, dividimos didaticamente esses níveis em situação, cultura e outros 

gêneros, porém todos eles acontecem ao mesmo tempo na prática de escrita, porque, ao 

reconhecer a situação retórica de Seleção de Pós-Graduação, imediatamente o indivíduo evoca 

os seus conhecimentos sobre a disciplina na qual ele pretende escrever seu projeto, na prova 

escrita que fará, na entrevista e no edital etc. Com isso, percebemos que é um pensamento 

complexo que se inicia pelo reconhecimento da situação e, a partir dessa identificação, o 

candidato vai evocando outros conhecimentos para construir o seu texto.   

É importante salientar que Devitt (2004) afirma ser o contexto de gêneros compreendido 

como todos os gêneros existentes naquela sociedade. A autora parte do pensamento de que 

ninguém fala ou escreve no vazio, ou seja, os indivíduos recorrem não apenas aos seus 

conhecimentos culturais e situacionais, mas também ao contexto de gêneros existente. 

Assim, como Bakhtin (1997 [1979])) já havia explicado, não há um Adão ou Eva 

escritores dos primeiros textos, por isso todo o conhecimento que temos de gêneros é evocado 

no momento da nossa escrita, mas é claro que o ideal é selecionarmos os padrões genéricos 

mais próximos, por exemplo, a redação do Enem pode ser evocada para a produção de textos 

científicos, pois fazem parte do que Bakhtin (1997 [1979]) chama de gêneros secundários.  

Desse modo, um candidato à Pós-Graduação evoca para a produção do projeto todos os 

gêneros que conheceu dentro da comunidade acadêmica, além daqueles mais formais e 

institucionalizados, como o edital para escrever o seu texto.  

Com esse pensamento, Devitt (2004, p. 28) dá ênfase ao “fato de que gêneros são sempre 

já existentes, enfatiza o passado no presente”,33 ou seja, a prática de escrita se ampara no 

repertório de gêneros que o indivíduo possui, além de existir a prática de ler projetos de pessoas 

que já foram aprovados em uma seleção. 

É importante para a teoria de gêneros pensar dessa forma, porque destaca a influência 

do gênero nas ações dos indivíduos, já que, como ninguém fala ou escreve no vazio, “o 

conhecimento das pessoas e a experiência dos gêneros no passado moldam sua experiência com 

determinado discurso e determinado gênero em determinado momento”34 (DEVITT, 2004, p. 

                                                           
33 No original: “emphasizes the fact that genres are always already existing, emphasizes the past in the present". 
34 No original: “people's knowledge and experience of genres in the past shape their experience with any particular 

discourse and any particular genre at any particular time”. 
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28). Isso quer dizer que os projetos de pesquisas feitos influenciarão os projetos a serem 

entregues, pois a Banca, por exemplo, utilizará os conhecimentos adquiridos a partir das leituras 

de projetos anteriores para analisar os seguintes e assim por diante.  

Devitt (2004) propõe que devemos examinar, nos estudos de gêneros, os papéis sociais 

que os indivíduos exercem quando utilizam algum gênero, as necessidades supridas pelo uso 

do gênero e também o grupo de indivíduos que utilizam determinado gênero para um fim 

específico.  

Por sua vez, a autora propõe “adicionar dois elementos aos componentes essenciais de 

uma definição de gênero: cultura e outros gêneros”35 (DEVITT, 2004, p. 25). Apesar de esses 

dois elementos constarem na visão teórica de Miller (2009 [1984]), ela enfatiza a situação e a 

ação do gênero, diferentemente de Devitt (2004), cujo enfoque é nos contextos e nas relações 

que eles têm com o gênero e vice-versa. 

Diferente de Miller (2009 [1984]), Devitt (2004) argumenta que cultura não é um 

contexto interpretativo para o gênero, mas um elemento que constrói a dinâmica do gênero. 

Adotamos, em nossa pesquisa, o pensamento proposto por Devitt (2004), por acreditar que o 

momento cultural vivido por uma sociedade influencia os gêneros que surgem ou desaparecem 

e que atendem a situações retóricas específicas.  

Como dito anteriormente, Devitt (2004) fala dos contextos de situação, de cultura e de 

gêneros relacionando-os entre si. Segundo a autora, eles “influenciam as ações de escritores e 

leitores”36 (DEVITT, 2004, p. 29); isto é, para um indivíduo agir através de um gênero, ele é 

guiado por todos esses contextos e “cada tipo de contexto tem tanto uma realidade material 

como uma realidade construída e o que faz delas ‘contextos’ é o grau em que as pessoas lhe dão 

significação”37 (p. 29).  

A realidade material a qual a teórica se refere é o texto materializado e as atividades 

concretas que esse gênero realiza, por exemplo, a aprovação em uma Seleção de Pós-Graduação 

que um projeto pode realizar, ao ser atendido, será uma realidade material daquele gênero. Já a 

realidade construída é a que está no conhecimento partilhado dos indivíduos, como saber que o 

projeto é um gênero imprescindível para o candidato ser aprovado em uma Pós-Graduação. 

Convém enfatizar que, em nossa pesquisa, os contextos serão a base para a análise e 

interpretação dos dados, então, iremos explicar de que forma será realizada e como 

                                                           
35 No original: “adding two elements to the essential components of a genre definition: culture and other genres”. 
36 No original: “influence the actions of writers and readers”. 
37 No original: “Each kind of context has both a material and a constructed reality, for what makes them ‘contexts’ 

is the extent to which people give them significance”. 
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procederemos. Primeiro, iremos partir do domínio discursivo que é o acadêmico/científico, no 

qual existem muitas normas, critérios de avaliação para as principais atividades e prestígio 

social.  

As características do domínio discursivo serão descritas a partir das informações obtidas 

por meio das entrevistas com os professores e alunos, por considerar como característica 

relevante da comunidade as regras ou normas tácitas, as quais são indispensáveis para se ter 

uma comunicação efetiva entre os membros. 

O estabelecimento do domínio discursivo e das principais características da disciplina 

possibilita esclarecer a situação retórica; apesar de pertencermos à área e conhecermos a 

situação a qual estamos analisando, procuraremos apresentar os dados com base no ponto de 

vista dos informantes. 

3.3 Forma e conteúdo 

Nesta subseção discutiremos sobre essas duas categorias importantes para nossa 

pesquisa, salientamos que o estudo da forma dos textos foi algo que mudou ao longo dos anos, 

que passou de foco principal das pesquisas de algo delimitado e rígido para uma informação 

dentre as demais, mas não essencial e nem mais delimitado, passando a ser observado com 

flexível e associado ao conteúdo, sendo entendido como algo que apresenta informações 

linguísticas e extralinguísticas dos textos. 

Assim, o estudo de gêneros, como explica Devitt (2009), recolocou o estudo da forma 

na agenda de estudos contemporâneos, pois “uma teoria do gênero baseada na ação retorna à 

forma para o estudo de gênero, exigindo uma reconfiguração da forma como retoricamente, 

socialmente e culturalmente contextualizada”38 (p. 28). Concordamos com a autora que propõe 

estudar a forma como algo que é sensível às variações contextuais e tática para provocar a 

realização de determinada ação.  

Assim, em nosso estudo, consideramos como forma todo o material linguístico e 

estrutural que compõe o texto que o indivíduo produziu. Esse conceito com o de conteúdo (parte 

significante do texto - os sentidos veiculados pelo texto) são “a chave para a compreensão da 

‘significância’ de um gênero” (CAMPBELL e JAMIESON, 1978 apud MILLER, 2009, p. 34). 

Com isso, compreender a forma e o conteúdo possibilitará analisar como que o material 

linguístico produzido pelo indivíduo realiza o propósito comunicativo, o qual representa a 

                                                           
38 No original: “In a action-based theory of genre, returning form to genre study will require reconfiguring form 

as rhetorically, socially and culturally contextualized”. 
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cultura acadêmica, permitindo que o texto circule e atenda a finalidade para o qual foi feito em 

uma determinada esfera de atividade humana.  

Segundo Miller (2009, p. 34), a forma de um gênero funciona como “um tipo de meta 

informação, com valor semântico (como informação) e valor sintático (ou formal)”, ou seja, o 

material linguístico e a formatação do texto têm um significado essencial para a utilização do 

gênero em uma determinada situação retórica recorrente, significado que é percebido tanto 

pelos autores quanto pelos leitores.  

Seguindo esses dois pensamentos, a respeito dos conceitos de forma e substância, 

buscaremos entender como a fusão forma/substância contribuem para que o projeto de pesquisa 

acadêmico atenda às necessidades dos usuários.  

Salientamos que forma e substância estão ligadas aos aspectos linguísticos do gênero, 

ou seja, a noção de forma está ligada ao estilo do texto, à parte gráfica, aos tipos textuais mais 

predominantes, ao formato enquanto a de substância é entendida como o conteúdo que esses 

aspectos formais transmitem, bem como a própria significação do texto. 

Definimos como forma a estrutura do gênero, que compreende: o estilo, o meio em que 

é veiculado, os tipos textuais que ocorrem com mais frequência e o modo de escrita específica, 

por exemplo, norma padrão, movimentos retóricos. Entretanto, devido a extensão do texto em 

análise, focaremos nossa descrição nos movimentos retóricos e nas características lexicais como 

verbo no infinitivo para identificação dos passos retóricos, embora consideremos também esses 

outros aspectos formais citados, mas não serão enfocados, pois nosso recorte de pesquisa está 

situado no nível de análise do passo retórico.  

Esse conceito é importante para nosso estudo, porque, segundo Miller (2009 [1984]), a 

forma tem um significado dentro da ação pretendida pelo escritor. Por isso, a estrutura do texto 

também colabora para a construção de um gênero. Essa parte mais estrutural do texto tem 

significado, pois se um texto tem linguagem mais formal, se ele é mais objetivo e se é um texto 

mais argumentativo do que narrativo, essa forma terá uma razão de ser, que pode, por exemplo, 

tornar esse gênero materializado mais direto e em defesa de um ponto de vista.  

A substância do gênero é definida por Miller (2009 [1984]) como sendo o valor 

semântico do discurso, ou seja, substância é tanto o conteúdo do texto como o significado que 

ele possui. A substância, apesar de também conter aspectos extralinguísticos como a cultura 

acadêmica, crenças e valores, os próprios indivíduos e as intenções dos discursos estão ligados 

aos fatos linguísticos, visto que é possível perceber a representação de determinada cultura 

acadêmica e as intenções através do texto.  
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Segundo Campbell e Jamieson (1978 apud MILLER, 2009 [1984], p. 24)), “as formas 

retóricas que estabelecem gêneros são respostas estilísticas e substantivas às demandas 

situacionais percebidas”; portanto, um gênero compreende a fusão entre forma e substância, 

enquanto a demanda situacional faz com que essa fusão exista, tornando-se pragmático, pois o 

indivíduo utiliza o texto que, por sua vez, pertence a um determinado gênero para realizar algo.  

Assim, é importante dizer que as formas não determinam o gênero, mas contribuem para 

que seu(s) propósito(s) seja(m) atendido(s) por meio de uma fusão entre forma e substância 

típicos, dentro de uma situação retórica que permita ao indivíduo compreender essa fusão como 

fazendo parte dessa situação retórica e possibilitando a realização do(s) propósito(s) exigido(s) 

por essa situação específica. 

Nossa tese tem como hipótese principal, a de que a forma do projeto se modifique, 

dependendo de fatores extralinguísticos, tais como área científica, maior ou menor tradição da 

instituição em pesquisas, subáreas e maior ou menor experiência do candidato ao Mestrado em 

produzir o pré-projeto. 

Essa hipótese, segue o pensamento de Devit (2009, p. 27) que propõe ser o exame da 

forma dos gêneros como incorporado a análise, então para a autora:  

É definida como os resultados visíveis e ausências notáveis do uso da 

linguagem em contextos genéricos. Um tratamento contextualizado da forma 

genérica incorpora a forma individual, social e em contextos culturais; 

reconhece forma genérica como variável individualmente, sincronicamente, e 

diacronicamente; equilibra o tratamento das formas genéricas como a única e 

compartilhada; e vê formas genéricas como intergenéricas, interagindo com 

outros gêneros.39  

Baseando-se nessa perspectiva, analisaremos a forma do pré-projeto como sendo algo 

individual, social e cultural, que deve ser entendido dentro de um contexto específico; e essa 

forma varia, dependendo desses fatores como também dos já citados, como idade do Programa 

de Pós-Graduação e orientações do edital. Essa forma do gênero é ao mesmo tempo individual 

e compartilhada, além disso há uma inter-relação entre os outros gêneros, por exemplo, edital 

e arguição pela Banca. 

Como formas principais do pré-projeto, temos a construção do texto baseada em seções, 

as quais, geralmente, possuem títulos autoexplicativos, como Metodologia, Objetivos e 

Referencial Teórico. Esse aspecto do projeto de pesquisa acadêmico é a parte mais veiculada, 

                                                           
39 No original: “is defined as the visible results and notable absences of language-use in generic contexts, A 

contextualized treatment of generic form embeds form into its individual, social, and cultural contexts; recognizes 

generic form as variable individually, synchronically, and diachronically; balances treatment of generic forms as 

both unique and shared; and views generic forms as inter-genre-al, interacting with other genres”. 
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assim como difundida na comunidade, pois, na maioria das vezes, está no edital e sempre é 

possível encontrar essa informação na Internet e nos manuais de redação acadêmica.  

Outro aspecto ligado à forma dos projetos está nas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), a qual normatiza tanto a estruturação das seções como as citações, 

elementos pré-textuais e as gráficas.  

Desse modo, como explicamos, nossa pesquisa tratará a forma do gênero como sensível 

aos diversos contextos e tática para realizar uma determinada ação. Por isso, não analisaremos 

apenas a forma pela forma, mas a função de uso de determinado formato pelo autor, além de 

indagarmos aos professores sobre que aspectos formais são mais decisivos para a aprovação ou 

não de um projeto.   

Com base nisso, na seção a seguir, explicitamos as bases que utilizaremos em nossa 

pesquisa para a descrição do propósito comunicativo do gênero projeto de pesquisa acadêmico. 

3.4 Propósito comunicativo 

Iremos apresentar nesta seção quais conceitos a respeito da função de um gênero serão 

adotados como base para a realização de nossa pesquisa. Assim, discutiremos, a seguir, algumas 

concepções sobre os conceitos Propósito Comunicativo e Função dos Gêneros. 

Os estudos realizados acerca do Propósito Comunicativo (SWALES, 1990; 

ASKEHAVE; SWALES, 2009; BIASI-RODRIGUES; BEZERRA, 2012) discorrem sobre o 

conceito em relação à pesquisa de gêneros, como sendo a categoria privilegiada. Entretanto, 

não definem claramente o conceito. 

Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012) refletem sobre propósito ao dizerem que: 

Não será algo simplesmente imanente no texto como tal, visto que se trata 

sempre de um processo de construção social desse propósito ou propósitos, 

nem será uma realidade meramente psicológica, definível como “intenção do 

autor”, pois seria imperativo questionar essa onipotência do autor sobre o texto 

e sua recepção na sociedade (p. 236). 

Nessa passagem, os dois teóricos concordam que o propósito é tanto social como 

também individual. Dessa maneira, o gênero pode fornecer indícios que orientam sobre o(s) 

propósito(s) que ele pode atender. 

No trabalho de Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012) há uma síntese dos principais estudos 

feitos (SWALES, 1990; ASKEHAVE, I.; SWALES, 2009; dentre outros) sobre Propósito 

Comunicativo, mas não se é definido de forma clara o que este significa. Há diversas 
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explicações sobre as características e as maneiras que os pesquisadores de gêneros devem 

empreender para estudar essa categoria.  

Segundo Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012), trata-se de um conceito-chave para os 

estudos de gênero e que não deve ser estudado em nível geral; por exemplo, como citamos 

anteriormente, estudar os diversos tipos de projeto sob a ótica de um propósito geral de planejar 

uma pesquisa. Eles afirmam que propósito não é a mesma coisa que intenção do autor, como 

podemos verificar na citação anterior, e finalizam sua discussão dizendo que o propósito não 

pode ser determinado após análise de um único exemplar do gênero nem isoladamente de seu 

contexto de uso. 

Desse modo, pautando-nos nas reflexões de Swales (1990), Askehave e Swales (2009) 

e Miller (2009 [1984]), propomos estudar o propósito comunicativo do gênero como o que em 

uma situação retórica específica atende a um propósito ou mais propósitos que ajudam o 

indivíduo a realizar algo no seu dia a dia e que é compartilhado socialmente pelos membros de 

uma determinada esfera de atividade humana. Além disso, para se chegar ao propósito do 

gênero, procuraremos observar a relação entre o(s) texto(s), a sociedade, o período histórico, a 

cultura, a estrutura (construções linguísticas) desse texto, o seu conteúdo e os outros gêneros 

que influenciam ou já influenciaram esse texto.  

No caso particular de nossa pesquisa, não iremos privilegiar o propósito comunicativo 

do gênero nem investigar níveis de generalização muito altos, pois pretendemos investigar o 

gênero em funcionamento dentro de um grupo social específico, que é a cultura disciplinar de 

Linguística e Literatura do Programa de Pós-Graduação da UFPI, procurando saber que 

propósito(s) os mestrandos buscam atingir na situação retórica de participar de uma seleção 

para a Pós-Graduação.  

3.5 Organização retórica 

Nesta seção iremos  abordar a principal categoria de análise de nossa pesquisa que é a 

noção de movimentos retóricos a qual é difundida nos estudos de gêneros e advém das reflexões 

de Swales (1990), pesquisa em que ele analisa a introdução de artigos de pesquisa, dando 

origem ao modelo CARS (Create a research space – ciar um espaço de investigação). 

Swales (1990) em seus estudos o definiu quatro movimentos que seriam recorrentes no 

corpus que ele analisou são eles: estabelecendo o campo de pesquisa, sumarizando pesquisas 

prévias, preparando e introduzindo a presente pesquisa (SWALES, 1990). Esses movimentos 

são postos em ordem, respectivamente em movimento 1, 2, 3 e 4. Mas seguindo sugestões de 
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outros pesquisadores, ele refez o seu modelo com apenas três movimentos, e dentro de cada 

movimento acrescentou passos que podem ser obrigatórios ou opcionais, conforme o Quadro 

1, a seguir: 

           
                                               Fonte: Swales (1990, p. 141). 

 

Esse quadro representa esquematicamente como uma introdução de artigo de pesquisa, 

conforme o estudo de Swales (1990), se estrutura recorrentemente para atender ao propósito 

comunicativo do gênero. 

É importante salientar que o autor chama de movimento um componente funcional 

abstrato convencionalizado em uma determinada esfera da atividade humana que se materializa 

nos passos os quais são sequências linguísticas que contribuem para a realização do movimento 

dentro do texto e consequentemente para o propósito comunicativo do gênero. 

Desse modo, as pesquisas em gêneros que tratem de movimentos retóricos têm por base 

esse quadro de Swales (1990), adequando-o ao gênero estudado, bem como à seção analisada. 

Então, em nossa pesquisa, iremos analisar as sequências linguísticas utilizadas na seção 

justificativa nos projetos de mestrandos da Linguística e da Literatura na UFPI, examinando 

como essas sequências contribuem para a realização do propósito comunicativo do gênero, além 

de descrever quais as representações da área estão presentes nos textos. 

Complementando as reflexões de Swales (1990), embasamos nossos estudos em Connor 

e Mauranen (1999, p. 51), os quais dizem que:  

A identificação de movimentos em um texto depende de duas coisas. Primeiro, 

é importante começar dos objetivos retóricos dos textos, e relatar alguns 

Quadro 1 - Modelo CARS para introdução de artigos de pesquisa  
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aspectos de interesse analítico a estes. Segundo, o texto precisa ser dividido 

em unidades significativas, essencialmente com base em pistas linguísticas.40 

Seguindo essa concepção, é necessário que o pesquisador, primeiro identifique o 

propósito comunicativo do gênero e verifique como ele é alcançado textualmente, para, em 

seguida, dividir as sequências linguísticas em unidades significativas. Em nossa pesquisa, 

dividiremos a seção justificativa, mas antes examinaremos o projeto por inteiro. 

Com base nisso, utilizaremos, também, para a investigação dos movimentos retóricos, 

a pesquisa de Jucá (2006) que teve como resultados a descrição da seção justificativa, a 

constatação de que os manuais quase não interferem na construção textual ou não auxiliam essa 

prática de maneira adequada; ou seja, as funcionalidades que a banca esperava algumas vezes 

não eram satisfeitas com o que está apresentado textualmente.  

Assim, nossa contribuição a essa pesquisa estará na comparação entre as áreas de 

pesquisa e as duas regiões (Teresina-PI e Fortaleza-CE), bem como descrever de que maneira 

a cultura acadêmica de cada área é representada textualmente nos projetos analisados. 

Na seção a seguir, discutiremos como os conceitos de forma e conteúdo que servirão de 

base para descrevermos como a forma linguística dos textos, que serão analisados, deixam 

transparecer as características da cultura acadêmica de cada área. 

3.6 Caracterização do gênero projeto de pesquisa 

Nesta seção vamos delinear as bases teórica que caracterizam o nosso objeto de estudo. 

Desse modo, o gênero projeto de pesquisa, assim como outros gêneros acadêmicos necessitam 

de um determinante e até especificador para esclarecer de qual gênero se trata, pois existem 

diversos textos que recebem o mesmo nome de projeto, mas são gêneros diferentes, como 

projeto que serve para solicitar financiamento a uma agência de fomento ou projeto que serve 

para orientar alunos da Iniciação Científica ou Projeto de Desenvolvimento Educacional.  

Vejamos algumas definições para projetos em alguns manuais de produção de projeto, 

Gil (2002) afirma que o projeto “é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas 

ao longo do processo de pesquisa”; Ciribeli (2000, p. 10), por sua vez, diz que “nada mais é que 

o planejamento, ou melhor, o primeiro passo da pesquisa. A própria palavra projetar aponta para 

esta direção, significa antever etapas para operacionalização de um trabalho”; Barros (2005) 

explica que projeto é um “instrumento de planejamento, que, neste caso, também será um 

                                                           
40 No original: “The identification of moves in a text depends on two things. First, it is important to start from the 

rhetorical objectives of the texts, and to relate any aspects of analytical interest to these. Second, the text must be 

divided up into meaningful units, essentially on the basis of linguistic clues”. 
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instrumento de elaboração dos próprios materiais de que se servirá o viajante na sua aventura 

em busca da construção do conhecimento”. 

Primeiramente, vejamos que a semelhança entre os conceitos, está em tratar esse gênero 

como um planejamento para a realização do trabalho científico; então, todos concordam que 

esse é um gênero que serve de ponto de partida para a realização de outros textos, isto é, a partir 

dele surgem outros gêneros, como Artigo, Trabalho de Conclusão de Curso, Tese e Dissertação. 

Indica que é um texto muito mais voltado para o pesquisador, apesar de não está explicito nessas 

falas, na prática observamos que é necessária essa escrita voltada para o pesquisador para depois 

escrever o texto que é voltado para comunidade os quais citamos anteriormente. Desse modo, 

a banca que é composta por pesquisadores, talvez até o provável orientador, é um público alvo 

previsto na elaboração desse gênero.  

Nesses breves trechos, também nos ajuda a refletir sobre como cada autor entende a 

produção do projeto. Desse modo, podemos destacar, no primeiro conceito, a ideia de 

documento, ao utilizar esse termo. Para se referir ao projeto, o autor suscita uma carga formal 

e institucional a essa prática, tal interpretação pode ser comprovada na leitura do manual. No 

sentido de ilustrar, verifiquemos alguns itens do Sumário: Estruturação do texto: introdução, 

metodologia, cronograma de execução, suprimentos e equipamentos e custo do projeto; Estilo 

do texto: impessoalidade, objetividade, clareza e precisão. 

Como se observa nesse sumário, o aspecto formal é listado conforme a utilização da 

estrutura do projeto e a partir das características linguísticas para orientar a produção textual 

em detrimento de orientações mais conceituais sobre o fazer acadêmico, tais como função do 

projeto e reflexões sobre o porquê de o projeto possuir essa estrutura. O aspecto institucional 

fica claro pelas seções: cronograma de execução, suprimentos, equipamentos e custo do projeto, 

os quais estão menos ligados ao fazer acadêmico e mais dependentes das instituições de ensino 

e/ou financiadoras. 

Na segunda citação, o foco recai sobre a prática de pesquisar, principalmente, no que se 

refere à cultura acadêmica de hipotetizar e prever o que será utilizado na pesquisa; ou seja, 

evidencia a atividade de pesquisar, destacando que o pesquisador deve projetar o seu trabalho. 

Apesar do sumário desse livro também observarmos tópicos parecidos com os do anterior, há 

subtópicos abordando itens como: escolha do tema, hipóteses e teorias de metodológicas do 

séc. XX, plano provisório de análises dentre outros. Essa lista de seções contribui para essa 

conceituação do gênero de Ciribeli (2000) que é voltada para a pesquisa científica, isto é, para 

o conteúdo científico que deve apresentar essa classe de textos. 
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Na conceituação proposta por Barros (2005), o foco é dado à autorreflexão que o 

pesquisador deve realizar para desenvolver sua pesquisa, isso fica evidente quando o autor 

afirma que é “instrumento de elaboração dos próprios materiais”. Nessa citação, também o foco 

é na cultura acadêmica, pois evoca essa prática comum na realização do trabalho científico que 

é a elaboração e construção de materiais, os quais podem ser interpretados como métodos e um 

aporte teórico que muitas vezes já existem, mas são reorganizados pelo pesquisador que 

acrescenta o seu ponto de vista, embora seja influenciado pela comunidade da qual faz parte. 

Sinteticamente, o projeto é um texto que serve para planejar a escrita de outro texto, por 

exemplo, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Dissertação e Tese. Além disso, serve como 

uma prova de que o produtor desse texto conhece a área de pesquisa e justifica que é relevante 

a realização do estudo, isto é, demonstrar para outros pesquisadores que seu trabalho poderá ser 

executado dentro da área de estudos indicada em seu projeto.  

Desse modo, como destacamos anteriormente, existem vários gêneros que recebem o 

nome de projeto, por isso é necessário delimitar e esclarecer qual tipo de projeto, dentre os 

vários existentes, será pesquisado em nosso trabalho. O tipo de projeto que estudaremos é o 

Projeto de Pesquisa Acadêmico (doravante PPA), o qual é exigido pelos Programas de Pós-

Graduação41 para seus candidatos. Esse projeto pode ser tanto para adentrar por uma 

Especialização como para um Doutorado.  

O PPA tem como contexto social a situação de seleção, na qual candidatos são avaliados 

em uma série de etapas, que são geralmente, a prova escrita, as provas de línguas estrangeiras, 

o projeto, a entrevista e os títulos. Desta forma, em primeiro plano, em uma ação social prática, 

esse gênero tem como função possibilitar que o indivíduo entre em um programa de Pós-

Graduação.  

Contudo, para que o PPA cumpra essa função, se faz necessário convencer a Banca de 

que o produtor desse PPA é capacitado academicamente (possui conhecimentos acadêmicos 

suficientes) para realizar uma Pós-Graduação. Além disso, o PPA deve demonstrar que o 

indivíduo tem conhecimento das pesquisas que são possíveis de realizar em uma determinada 

instituição de ensino, ou seja, as linhas de pesquisa disponíveis para a cultura disciplina à qual 

pretende entrar na Pós-Graduação. Então, funciona como possibilidade de acesso a esse nível 

de ensino, demonstrar para uma Banca de professores o conhecimento que o indivíduo tem 

                                                           
41 É importante salientar que nos referimos aos programas de Pós-Graduação do tipo acadêmico, já que existem os 

profissionais que são os voltados para o desenvolvimento técnico e profissional que é diferente do primeiro, o qual 

prepara um professor-pesquisador para possivelmente desenvolver um Doutorado e continuar desenvolvendo 

trabalho científico. 
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sobre determinada área também funciona como um planejamento de estudo a ser desenvolvido 

após o ingresso em uma Pós-Graduação. 

Sobre a composição das seções, Motta-Roth e Hendges (2010) explicam que o gênero 

projeto de pesquisa acadêmico possui: “identificação ou dados do projeto, problemas, hipóteses 

e perguntas, justificativa, objetivo geral e específicos, síntese da literatura relevante, 

metodologia, resultados e ou impactos esperados, cronograma e orçamento” (p. 52-53). 

Essa estrutura apresentada pelas autoras abrange a estrutura composicional de projetos 

em diversas disciplinas, então, apresenta as seções “resultados e ou impactos esperados e 

orçamento” as quais não são comuns em projetos das disciplinas de Linguística ou de Literatura. 

É importante salientar que essa estrutura sugerida pelas autoras não é rígida nem imutável, pois 

dependerá da instituição e da banca. 

Ainda segundo as autoras, para se formular um projeto de pesquisa é preciso que se 

conheçam as práticas de pesquisa da área, saber reconstruir essa prática textualmente, propor 

um estudo inovador e definir um tema e problemas que serão desenvolvidos (MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 2010) em um segundo momento, geralmente, após a conclusão das disciplinas de 

uma Pós-Graduação. 

Por fim, em nossa pesquisa, analisaremos como se materializa a estrutura de todas as 

seções do pré-projeto nesse corpus e como os mestrandos representam as práticas de pesquisa 

da área, além de verificar se fatores como cada uma das áreas: Linguística e Literatura, 

influenciam na construção do texto. 
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4 METODOLOGIA 

A análise feita em nossa pesquisa tem base interpretativa, o que significa que analisamos 

e descrevemos os relatos dos alunos e professores a partir da nossa visão balizada pela teoria 

com a qual trabalhamos. Além da interpretação, nossa pesquisa é descritiva, pois, ao investigar 

os fatos, enumeramos as características mais recorrentes dos pré-projetos de pesquisa que fazem 

parte do nosso estudo. Concomitante à análise dos pré-projetos, examinamos o Edital do 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGEL), interpretando-o conforme nosso 

embasamento teórico e com base em nossas experiências como docente e discente que realiza 

essa prática de produzir pré-projetos.  

Sobre o tipo de pesquisa, ressaltamos que se trata de uma pesquisa de base 

etnometodológica, pois investigamos o contexto social em que o gênero pré-projeto de pesquisa 

acadêmico é utilizado; ou seja, procuramos observar o processo de produção, o processo de 

leitura e as principais orientações dadas pelos membros experientes dessa comunidade para que 

o gênero realize sua função comunicativa dentro do processo de seleção para o Mestrado de 

Letras da UFPI. Então, a orientação etnometodológica é necessária para alcançarmos os 

resultados do nosso estudo, pois nosso trabalho relaciona o aspecto social com o linguístico. 

Então, nossa pesquisa, além de qualitativa, é quantitativa. Os dados obtidos foram 

interpretados, e quantificaremos os recursos linguísticos utilizados, para demonstrar a 

frequência de uso, e, assim, embasar nossa conclusão e indicar a tendência de utilização desses 

recursos nos passos retóricos identificados nesse corpus que estamos analisando. Com isso, 

destacamos que não é nosso intuito prescrever ou indicar a melhor ou a mais adequada estratégia 

linguística para produção de pré-projetos, mas demonstrar que, a partir do corpus analisado, 

identificamos um padrão de uso no sentido de ser mais regular. 

Os procedimentos metodológicos que seguimos para desenvolver nosso estudo foram 

os seguintes:  

a) Análise das informações disponíveis no edital, para examinarmos como elas 

contribuem para a produção do pré-projeto. 

b) Análise e descrição dos pré-projetos para enumerarmos os padrões recorrentes dos 

movimentos retóricos, a estrutura formal (que são os próprios passos e movimentos 

retóricos, assim como elementos da língua, por exemplo, o verbo, as relações semânticas 

etc.) mais comum, e posteriormente fazer a comparação entre esses aspectos da 

materialidade linguística nas duas áreas.  
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c) Entrevista e análise das informações coletadas na entrevista a respeito da visão dos 

sujeitos sobre como construíram sua prática de escrita acadêmica, do contexto de 

gêneros (DEVITT, 2004; BAZERMAN, 2005) que influenciou a produção do pré-

projeto, dos aspectos que são valorizados, tanto da forma como do conteúdo, do 

pensamento dos pesquisadores sobre a prática de pesquisa na outra área e sobre 

propósito comunicativo.  

d) Como passos finais de nossa análise, confrontaremos os dados para explicar como a 

cultura acadêmica (HYLAND, 2008) é apresentada textualmente em cada área de Letras 

na UFPI.  

Dessa forma, como já foi dito, realizamos nossa análise considerando o gênero dentro 

do contexto de Seleção de Mestrado, por meio de um protocolo de perguntas com os produtores 

e os membros da Banca sobre o uso desse gênero. Deste modo, após a análise de dados das 

citadas áreas, faremos a comparação, confrontando as informações obtidas, tanto a partir da 

análise dos textos quanto das entrevistas realizadas com os indivíduos que participaram 

efetivamente da prática comunicativa e realizaram uma ação social, que foi sua aprovação no 

Mestrado. No caso, os mestrandos, e, do outro lado, os membros da Banca, que tinham a 

incumbência social de concluir o processo de avaliação dentro desse contexto de interação 

acadêmica. 

Os passos metodológicos, elencados anteriormente, seguem os seguintes objetivos 

específicos: 

- Descrever a organização dos movimentos e passos, além de analisar a constituição 

linguística padrão para identificar o passo retórico no decorrer do texto. 

- Apresentar o sistema de gêneros que serviu de contexto pelos produtores de pré-

projetos nessa situação de Seleção de Mestrado. 

- Descrever os propósitos comunicativos do pré-projeto dentro dessa situação retórica. 

- Analisar como os escritores dos textos compreendem sobre a forma e o conteúdo do 

texto e comparar as visões entre as duas áreas. 

- Analisar a visão dos informantes sobre as especificidades da pesquisa nas duas áreas. 

O primeiro objetivo específico está relacionado, principalmente, com o aspecto 

linguístico de nossa pesquisa; e foi realizado a partir da execução do segundo passo 

metodológico; quanto aos outros objetivos específicos, estão relacionados entre o aspecto social 

e o linguístico, e foram atendidos pela realização dos outros passos metodológicos. Assim, 

cumpriremos nosso objetivo geral de analisar a relação entre cultura acadêmica e organização 
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retórica em pré-projetos de Linguística e Literatura com base na análise de gêneros. 

Examinaremos como os aspectos linguísticos refletem as práticas da cultura de cada disciplina 

e como a cultura interfere para que os pré-projetos contenham características linguísticas que 

distingam as disciplinas de Linguística e Literatura dentro da grande área de Letras. 

Após essa apresentação geral dos passos metodológicos, descreveremos e explicaremos 

com maiores detalhes, nas seções seguintes, sobre a coleta de dados, quais são os dados, como 

foram realizadas as entrevistas e como se desenvolveu a interpretação dos dados. Assim, temos 

na seção “4.1 Universo da pesquisa e seleção do corpus” que sinaliza o conteúdo em que vamos 

explicar qual o contexto de realização da pesquisa e como fizemos para selecionar os corpora 

da nossa pesquisa; na subseção “4.1.1 Participantes”, apresentamos sinteticamente o perfil dos 

informantes da pesquisa; na seção “4.2 Entrevistas”, explicaremos como as entrevistas 

forneceram os dados que utilizamos para realizar a análise e atingir os objetivos propostos; na 

seção “4.3 Sistematização da pesquisa”, descreveremos detalhadamente todos os passos que 

realizamos para o desenvolvimento da nossa Tese; na seção “4.4 Procedimento de análise dos 

dados”, detalhamos os procedimentos que realizamos para a análise dos dados, que são: o edital, 

os pré-projetos, as entrevistas com os autores e a Banca. Desse modo, concluímos essa seção 

de apresentação geral da metodologia para detalhar cada aspecto citado anteriormente e tornar 

possível a reaplicação dos nossos métodos por outros pesquisadores. 

4.1 Universo da pesquisa e seleção do corpus 

Nossa pesquisa tem como contexto de coleta de dados e investigação a seleção para o 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí do ano 

de 2016.42 Logo, compõem esse cenário, os sujeitos participantes, os produtores dos textos 

(mestrandos) e os leitores (a Banca), além da própria situação de avaliação e de seleção que 

está como plano de fundo desse processo. Desse modo, como foi discutido no capítulo 2 “A 

importância do contexto para as práticas linguísticas”, há diversos contextos dos quais essa 

situação comunicativa faz parte. 

O Programa de Pós-Graduação em questão foi criado em 2003, sendo o primeiro 

Programa de Mestrado em Letras do Estado do Piauí. Foi composto inicialmente por 

professores de Filosofia, Letras, Comunicação Social e Ciências Sociais. O fato se deveu a 

                                                           
42 Nossa pesquisa iniciou-se com os projetos da Seleção de Mestrado de 2015, porém não obtivemos participantes 

da área de Literatura. Apenas quatro alunos da Linguística, no universo de quinze, aceitaram participar; sendo 

assim, esses poucos dados serviram para nossa pesquisa piloto a qual foi utilizada para a qualificação da pesquisa.  
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pouca quantidade de professores com Doutorado no Departamento de Letras e porque esses 

outros cursos ainda não possuíam seu próprio Programa de Pós-Graduação. No entanto, 

atualmente, dos professores de outras áreas, estão no Programa apenas do Curso de Filosofia, 

mais especificamente na área de Literatura. 

A partir desse cenário, os pré-projetos a serem analisados correspondem aos que foram 

aprovados na Seleção para o biênio 2017-2019, que foram analisados por uma Banca e 

aprovados, atestando sua aceitação pelo corpo acadêmico da área de Letras, já que a Banca é 

composta por membros experientes na área acadêmica correspondente (Linguística ou 

Literatura) conforme dissemos antes, são os “gatekeepers” (os indivíduos que decidem quem 

pertence ou não à comunidade), mesmo que esses textos aprovados não representem com total 

fidelidade o que é considerado como um pré-projeto padrão da área, ainda assim, é um retrato 

da realidade praticada na instituição. Salientamos, também, que há a possibilidade de esses pré-

projetos utilizados para a aprovação na seleção serem parcial ou totalmente descartados, porque 

após a aprovação pode haver mudança de orientador e mudança da perspectiva teórica, sendo 

o descarte e alteração parcial ou total uma situação comum ao gênero pré-projeto de pesquisa. 

A coleta desses textos ocorreu no início do ano de 2017, depois que a seleção indicou 

oficialmente quais candidatos foram aprovados, e, após a aprovação pela Coordenação, ocorreu 

o acesso aos trabalhos aprovados. Como indicamos anteriormente, esses pré-projetos aprovados 

são aceitos pela cultura acadêmica da comunidade, pois os “gatekeepers” que fazem parte da 

Banca são autorizados socialmente e podem definir que textos são ou não aceitos dentro da 

comunidade acadêmica da qual fazem parte. 

A quantidade de pré-projetos que compõem nossa tese corresponde a vinte pré-projetos 

de pesquisa de alunos da UFPI, sendo dez da área de Linguística (em um universo de vinte 

aprovados) e dez da área de Literatura (em um universo de quatorze aprovados). Desse modo, 

trata-se de uma amostra, já que não selecionou a totalidade dos dados disponíveis. Essa 

quantidade foi selecionada pelo próprio Programa que disponibilizou apenas dez pré-projetos 

de cada área; ademais, se houvesse a adição de mais textos esta tese teria uma extensão ainda 

maior. 

Além desses textos, utilizaremos em nossa pesquisa as informações cedidas pelos 

mestrandos e pelos membros da Banca, conforme suas respostas sobre a escrita desse gênero. 

Para a coleta desses dados, primeiro abordamos os mestrandos, através da entrada na sala de 

aula da turma dos aprovados 2017.1, autorizada previamente pelo professor da disciplina de 

Metodologia (disciplina obrigatória para todos os mestrandos de cada área), tanto de Linguística 

como de Literatura. Depois disso, entregamos o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecimento para toda a turma; em seguida, explicamos resumidamente em que consistia a 

pesquisa e pedimos para que aqueles que desejassem participar preenchessem o termo, 

conforme anexo LL. No universo de mestrandos (vinte no total) da Linguística obtivemos 

aceitação de apenas dez aceites, mas durante o processo das entrevistas os que dedicaram um 

horário e efetivamente participaram foram apenas sete. Essa situação também se repetiu na 

literatura, mas na aceitação apenas nove do total de quatorze entregaram o termo e efetivamente 

aceitaram a entrevista sete. 

Já em relação à Banca só conseguimos contato com um professor de cada área, pois 

buscamos os integrantes da Seleção de 2016, especificamente, porque a cada ano alguns itens 

do edital mudam e nosso intuito era captar mais fielmente as informações da Seleção de 2016 

que havia acabado de ocorrer. Por conseguinte, para contemplar nosso corpus de pesquisa, 

coletaremos também o Edital do Programa de Pós-Graduação do ano de 2016 correspondente 

a essa seleção na qual realizamos a pesquisa. 

Portanto, sinteticamente, nossa coleta de dados se deu dessa forma indicada 

anteriormente; ademais, por se tratar de trabalho com seres humanos, nossa pesquisa está 

respaldada pelo Conselho de Ética da Universidade Federal do Ceará. Então, na próxima seção, 

indicamos as informações relevantes sobre os sujeitos participantes do estudo. 

4.1.1 Participantes  

Nesta seção, apresentamos as características relevantes dos informantes as quais servem 

de plano de fundo para a situação comunicativa analisada e contribuem para a interpretação dos 

elementos que constituem os textos e a relação deles com a cultura das disciplinas investigadas. 

Desse modo, a seleção dos entrevistados, como dissemos anteriormente, correspondeu aos 

autores dos projetos aprovados que se dispuseram a conversar sobre a produção dos projetos, 

além de dois membros da Banca envolvida na aprovação desses trabalhos.  

As informações acadêmicas dos mestrandos podem ser conferidas na Tabela 1, a seguir, 

na qual podemos observar que oito informantes possuem um ano ou menos de graduado; e seis 

possuem mais de três anos; então, há um equilibro entre a relação de recém-formados e os que 

já são formados há mais tempo, sendo que a maior quantidade dos graduados com maior tempo 

está na área de Literatura.  

Diante desse fato, nas entrevistas com a Banca, constatamos que a expectativa é que 

nessa etapa da vida profissional do indivíduo, ele ainda não tenha maturidade acadêmica de um 
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pesquisador da área, mas apenas uma noção ainda em construção de como se realizar uma 

pesquisa (Tabela 1).   
Tabela 1 - Formação acadêmica dos mestrandos informantes 

Informante 

Informações acadêmicas 

Participou 

de PIBIC 

Participou 

de PIBID 

Prática de 

produzir 

artigos 

Participou 

de eventos 

Há quanto tempo 

terminou a 

Graduação 

Tema mestrado 

é diferente do 

PIBIC 

LINGUÍSTICA 

L01-17 Sim Sim Sim Sim 1 ano Sim 

L02-17 Sim Sim Sim Sim 1 semestre Sim 

L03-17 Não Não Não Não 6 anos Não 

L04-17 Sim Não Não Sim 1 semestre Não 

L05-17 Sim em 

Literatura 

Não Sim em 

Literatura 

Sim 1 semestre Sim 

L06-17 Não Não Não Não 8 anos Sim 

L07-17 Sim Sim Sim Sim 1 ano Sim 

LITERATURA 

LT01-17 Sim Não Sim Sim 1 ano Não 

LT02-17 Sim Não Não Não 1 semestre Sim 

LT03-17 Sim Não Sim Não 3 anos Não 

LT04-17 Não Não Não Não 13 anos Sim 

LT05-17 Não Não Não Não 6 anos Sim 

LT06-17 Não Sim Não Não 1 semestre Não 

LT07-17 Não Não Não Não 11 anos Sim 

      Fonte: Resende Castro (2018). 

Assim podemos observar nesse trecho da entrevista:  

E parece que tem um perfil, a pessoa quer entrar no mestrado e, muitas vezes, 

não tem nem noção efetiva do que é aquilo. Então, os projetos têm vindo muito 

fracos, eles têm vindo muito pouco fundamentados, às vezes, você percebe que 

a pessoa usou, elencou um referencial de bibliografia lá que ele não leu, que 

ele não conhece, ele deixou alguns títulos ali, porque tem a ver, na cabeça 

dele pelo menos, o título do livro que ele pôs e o título do que ele quer 

pesquisar tem alguma coisa a ver (...) (banca LT01-17). 

Então, possuir maior tempo de formação não significa, consequentemente, maior 

conhecimento da escrita acadêmica, tal fato pode estar relacionado com as práticas 
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comunicativas distintas entre a docência e a academia, já que as demandas de escrita e leitura 

são diferentes. 

Já em relação aos informantes da Banca, entrevistamos professores com pelo menos 10 

anos de experiência em bancas de Seleção de Mestrado, sendo um na área de Linguística e outro 

na área de Literatura e Filosofia. Além disso, são professores pós-doutores em suas respectivas 

disciplinas, portanto, têm respaldo social para serem os “gatekeepers” da cultura disciplinar das 

áreas em que atuam. 

Assim, sintetizamos as principais informações sobre os sujeitos participantes da 

pesquisa que compõe o plano de fundo da nossa análise. Na seção seguinte, abordaremos as 

estratégias utilizadas para obter a visão dos participantes da situação comunicativa sobre suas 

práticas dentro da Seleção do Mestrado. 

4.2 Entrevistas 

Conforme já adiantamos anteriormente, nosso corpus será composto por entrevistas 

feitas com os produtores dos pré-projetos e com a Banca de Seleção do ano de 2016. Essas 

entrevistas nos possibilitaram mapear e compreender como os produtores desses textos, bem 

como os integrantes da Banca enxergam seus papéis nessa situação de Seleção de Mestrado e 

utilizam determinadas estratégias na produção dos textos.  

Nesse universo de pesquisa, o produtor do texto é uma peça-chave, porque investigamos 

as suas crenças, atitudes e valores no que se refere à produção desse texto. Por outro lado, temos 

a Banca, os “gatekeepers”, ou seja, os responsáveis por possibilitar a inserção de um membro 

à comunidade acadêmica que nos indicaram as expectativas do público-alvo do gênero em 

análise. Desse modo, ficam a análise dos pré-projetos terá como base a nossa intepretação do 

texto, aliada a visão dos produtores sua prática escrita e a expectativa da banca em relação ao 

que esperar para que o texto realize seu propósito. 

A respeito da entrevista, concordamos com Gaskell (2010, p. 65) quando explica que 

tem como objetivo ter “uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, 

em relação aos comportamentos das pessoas em contextos específicos”. Assim, acreditamos 

que o entrevistado poderá revelar ou deixar implícito como a realidade por ele descrita é 

construída e mantida nesse contexto de produção textual. Desse modo, as entrevistas utilizadas 

estão organizadas em forma de tópico guia; para tanto, elaboraremos um roteiro previamente 

para direcionarmos o diálogo às questões de nossa pesquisa, funcionando como uma orientação 

da conversa, mas não como série de perguntas fixas.  
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Nesse contexto de pesquisa que tem como base os estudos sociorretóricos, as respostas 

dadas às nossas indagações, funcionam como “dados básicos para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação” (GASKELL, 2010, p. 65). Ou 

seja, como já dissemos anteriormente, a entrevista servirá como um recurso a mais na 

confirmação dos resultados das estruturas textuais encontradas, e contribuirá para a comparação 

entre as estratégias linguísticas utilizadas entre as duas disciplinas nessa situação de Seleção de 

Mestrado.  

As entrevistas foram realizadas por meio do aplicativo WhatsApp em que previamente 

agendávamos uma hora com o informante e, durante esse período disponibilizado, o 

pesquisador enviava áudios com as perguntas, uma de cada vez, e o informante retornava outro 

áudio com as respostas, e, após ficar satisfeito com o que disse, escrevia “pronto”, então, 

enviávamos outro áudio com a próxima questão e assim sucessivamente. Essa forma de coleta 

foi adotada, porque durante nossa pesquisa piloto não foi possível conseguirmos horários para 

nos reunirmos presencialmente com grande parte dos informantes. 

Por sua vez, esse sistema de comunicação permitiu adequar os horários para a realização 

das entrevistas; além disso, possibilitou melhor organização dos áudios e até uma significativa 

maneira de o entrevistado se expressar, por ficar bem à vontade e livre para mandar vários 

áudios, bem como refletir sobre o que tinha dito. Assim, consistiu em uma experiência muito 

tranquila para ambas as partes, tendo-se em vista que, muitas vezes, as conversas duravam mais 

de sessenta minutos sem que o informante relatasse qualquer desconforto com a pesquisa. 

Então, após a realização das conversas via aplicativo, apenas com os mestrandos, 

fizemos a entrevista com a Banca na modalidade conversa presencial. Tivemos grande êxito em 

marcar um horário com os professores, além disso, eles preferiram marcar o encontro pessoal.  

Desta forma, os tópicos utilizados em nossa agenda de entrevista com os indivíduos 

produtores dos projetos foram os seguintes: 

1 Concluiu a Graduação há quanto tempo? 

2 Participou de projetos de Iniciação Científica ou Monitoria durante a Graduação? 

3 Como definiu o tema objeto de estudo no Pré-Projeto? 

4 Que outros textos ajudaram você a produzir o Pré-Projeto para o Mestrado? 

5 Relate o que você se lembra da época em que escreveu o texto, por exemplo, 

dificuldades, orientações, dúvidas etc. 
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6 Como você vê a função do Pré-Projeto dentro dessa seleção? Qual a importância? Para 

que ele serve? Como ele funciona dentro desse processo? Dentro do seu ponto de vista, 

o que você achou e para que ele serviu?  

7 Que orientações você daria para um colega sobre as partes formais para escrita do seu 

projeto, por exemplo, escrever em 3ª pessoa do singular ou 1º pessoa do plural, usar 

pouca ou muita citação etc.? 

8 Sobre os aspectos de conteúdo, por exemplo, crítica ou outros aspectos como citar 

alguém, que elementos desses de conteúdos você considera imprescindíveis no Pré-

Projeto? Se alguém falou para você, alguém da Banca citou alguma coisa? 

9 O que caracteriza o seu Pré-Projeto na Literatura e não na Linguística? (aqui a pergunta 

era alterada, dependendo da área de atuação do informante). 

10 Que orientações você daria a um colega para a escrita de um projeto de sucesso? 

11 O que jamais deve aparecer em um projeto? 

As três primeiras questões são de introdução para iniciarmos nossa discussão e deixar o 

entrevistado mais à vontade, além de proporcionar breve construção de seu perfil acadêmico. 

Essas questões abordam fatos da vida acadêmica que influenciam a prática de escrita, tais como: 

há quanto tempo saiu da universidade, participação em projetos de pesquisa e a partir de que 

conhecimentos definiu o objeto de pesquisa. 

A partir da questão de número quatro, encaminhamos nossa reflexão para a prática de 

produção do pré-projeto; as respostas dadas a essa questão ajudam a realizar o objetivo de 

descrever o sistema de gêneros do qual faz parte o nosso objeto de estudo, haja vista que 

descrever os textos utilizados pelos autores nos ajuda a compreender melhor sua prática escrita, 

além de analisar as características semelhantes entre os próprios textos utilizados e a influência 

deles na prática de produzir pré-projeto. 

A questão cinco nos possibilita obter informações mais específicas acerca da prática de 

produção do pré-projeto, pois com ela procuramos incentivar ao máximo o informante a falar 

sobre a sua prática de escrita do projeto, fazendo-o lembrar de que estratégias foi utilizando na 

produção do texto e as dificuldades que enfrentou. Com essa questão, o mestrando revelou as 

estratégias linguísticas e extralinguísticas utilizadas, o que a área de estudo na qual está inserido 

considera e o que não considera importante para essa escrita do pré-projeto, em que parte teve 

dificuldade e qual o tipo de ajuda recebeu. 
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A questão número seis nos serviu para revelar a visão do mestrando sobre a função do 

pré-projeto que é um dos aspectos norteadores do gênero, porque, para alcançar determinado 

propósito comunicativo, os usuários da língua utilizam determinadas estratégias. Por isso, 

analisar a percepção do escritor sobre a função do texto nos ajuda a entender o uso de 

determinados meios, isto é, a finalidade da materialidade linguística, para atender um propósito 

e realizar uma ação social que é ser aprovado para uma Pós-Graduação. 

A sétima questão é um complemento da quinta, apesar de ser repetitiva, no decorrer da 

entrevista procuramos fazer o informante pensar especificamente sobre cada seção, para que 

ele revele que estratégias utilizou na produção das seções do projeto. Então, o entrevistado pode 

trazer informações novas que não foram reveladas com a primeira pergunta, além de permitir 

discutir sobre o que foi dito na questão cinco, para tornar mais evidente quais as estratégias 

utilizadas para a produção do texto.  

Na oitava questão, serviu novamente para que o entrevistado refletisse sobre quais as 

principais estratégias usadas para produzir um projeto, tendo como foco o conteúdo do texto, 

além de induzir discussão sobre plágio, resenha e argumentação. Assim, podemos relacionar 

forma e conteúdo a partir do que disserem os informantes e realizar uma análise mais próxima 

da realidade possível, conforme nossos objetivos de pesquisa. 

A questão de número nove teve a finalidade de possibilitar que o informante reflita sobre 

sua prática escrita em comparação com a outra área em estudo, contribuindo para realizarmos 

o objetivo de descrever que aspectos indicam a cultura disciplinar na produção do texto, além 

de discutir as diferenças e semelhanças entre conceitos e valores prestigiados em cada 

disciplina. 

Na décima questão, utilizamos a técnica de instrução ao sósia (CLOT, 2007), porém de 

forma mais informal, pois ao invés de pedir que instrua um sósia seu para realizar a atividade 

de produzir um pré-projeto, solicitamos que ele aconselhe um amigo, na tentativa de ajudá-lo a 

passar na Seleção do Mestrado. Então, nesse momento os informantes sintetizam as principais 

orientações sobre a escrita do gênero, indicando suas crenças, valores, formas e conteúdos 

considerados mais importantes para a produção desse texto.  

Já na última questão, objetivamos que o informante evidencie que práticas considera 

reprovável(is), bem como saber o que eles pensam ser práticas inapropriadas para a produção 

desse texto, assim como confrontar com a opinião dos entrevistados da Banca e podermos 

identificar um espectro mais preciso sobre o que é inaceitável em um pré-projeto de ambas as 

áreas. 
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Afinal, essas foram as justificativas para a construção dos tópicos guias da conversa 

com os mestrandos. A seguir, indicamos as explicações para os utilizados na nossa agenda de 

entrevista com os participantes das bancas. Primeiro seguem as perguntas e em seguida as 

explicações: 

 

1 Em quantas Bancas já participou? 

2 Você poderia falar um pouco sobre sua experiência como escritor de Projetos? 

3 Como você vê sua trajetória nessa orientação de Projetos? Como é realizar essa 

atividade? 

4 Qual é a sua opinião sobre o funcionamento do Pré-Projeto numa seleção de mestrado? 

5 O que caracteriza a pesquisa em Linguística ou Literatura em um Pré-Projeto? 

6 Que aspectos formais (estrutura, normas, quantidade de páginas, pessoa do verbo etc.) 

são imprescindíveis? 

7 Que conteúdo (citações, autocitação, citar o orientador, crítica positiva ou negativa) 

não pode faltar em um Pré-Projeto? 

8 Que características da subárea devem aparecer no Pré-Projeto? 

9 Que orientações você daria para a escrita de um Pré-Projeto de sucesso? 

Assim, como nos tópicos com os mestrandos, as três primeiras questões foram utilizadas 

para construir o perfil do participante da Banca, além de introduzir a conversa de uma maneira 

menos complexa possível para que o informante fique mais tranquilo em conversar sobre os 

tópicos que iremos propor em seguida. 

A quarta questão teve a finalidade de fornecer a opinião do entrevistado sobre o 

propósito comunicativo do gênero, bem como seu contexto de utilização, sendo que, para nossa 

pesquisa, é extremamente importante conhecer tanto a expectativa do produtor sobre a 

finalidade do seu texto quanto do leitor, porque haverá mais detalhes da realidade que estamos 

pesquisando e informações tanto do produtor como leitor para respaldar nossas análises. 

A questão de número cinco serviu para indicar qual o motivo de a Banca valorizar o 

aporte teórico e a contextualização do objeto de estudo, pois, em nossa análise piloto, 

constatamos que essa estratégia aparece em todos os projetos e ocupa grande extensão no texto. 

Tal conteúdo pode ser encontrado, além da própria seção de Referencial, na de Justificativa, na 

Problematização e na Metodologia. Com essa pergunta, também poderemos tentar fazer com 
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que o informante revele quais as estratégias que são mais valorizadas pelos “gatekeepers” e 

como esses meios aparecem dentre as áreas de Linguística e Literatura. 

A questão seis foi proposta com a intensão de fazer com que o informante explique de 

maneira geral sobre a parte formal do trabalho, aspectos estruturais, como a própria questão 

indica. Com essa pergunta, procuramos evidenciar as estruturas mais importantes para a 

produção de um pré-projeto de pesquisa, bem como procurar identificar na fala deles o que é 

valorizado na cultura disciplinar de cada entrevistado. 

A questão sete tem como objetivo fazer o informante revelar sobre o que é valorizado e 

desvalorizado na prática da citação, recurso presente em todos os pré-projetos. Contudo, 

desvendar informações acerca desse recurso nos possibilita entender melhor como se constroem 

as relações entre autores citados e o autor do pré-projeto nessas duas áreas. 

A questão oito é mais geral, refere-se às características do texto em cada área, tendo o 

objetivo de fazer o informante refletir repetidamente sobre essa temática das características do 

texto e evidenciar com mais fidelidade o que é valorizado pelos membros da comunidade. Desse 

modo, novamente temos outro tópico para fazer o informante refletir sobre o que é uma prática 

valorizada para comparar com uma que não é valorizada e, assim, podermos extrair o máximo 

de informações sobre os valores e crenças das culturas disciplinares de Linguística e Literatura. 

A questão de número nove é pautada no método instrução ao sósia (CLOT, 2007), já 

mencionado anteriormente, na qual solicitamos, nesse caso, a Banca indicar o que é mais 

importante para a produção do pré-projeto e verificarmos, ao longo de cada questão, o que se 

repete nas respostas para conseguirmos um nível muito próximo de fidelidade com a realidade 

da prática de produzir pré-projetos de pesquisa para a Seleção de Mestrado nessas duas áreas.  

Em síntese, as questões nos possibilitaram colher dados que contribuíram de modo 

eficiente para nossa interpretação e analise dos pré-projetos, bem como as características da 

cultura disciplinar nas disciplinas de Linguística e Literatura. Assim como as perguntas feitas 

aos autores dos pré-projetos, essas questões feitas à Banca também podem ser divididas, 

conforme os objetivos específicos apresentados no início da nossa metodologia, na qual as 

primeiras questões estão relacionadas principalmente ao contexto social e as outras procuram 

relacionar tanto o social quanto o linguístico à prática de escrita do pré-projeto e à cultura 

disciplinar.  

Portanto, essas perguntas foram as que constituíram nossa agenda de conversa com os 

participantes da pesquisa, mas não foram restritivas nem estanques, mas sim adaptadas, 

conforme as respostas iam se encaminhado para nos dar mais informações sobre as estratégias 
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utilizadas, as crenças e valores da cultura disciplinar. Na seção a seguir, discutiremos como foi 

se desenhando o passo a passo da nossa pesquisa. 

 

4.3 Sistematização da pesquisa 

Nossa pesquisa teve como primeira ação a construção de um referencial teórico que nos 

deu suporte para realizar as descrições dos textos, a análise do gênero propriamente dita e 

orientou tanto a construção dos tópicos quanto a execução das entrevistas com os mestrandos e 

a Banca. Além disso, analisamos alguns manuais que prescrevem ou orientam a produção dos 

projetos, também refletimos sobre nossa própria experiência na orientação de pré-projetos na 

área de Linguística, para, então, a partir das características preestabelecidas por essa literatura, 

construirmos nossa análise. 

Após a construção do aporte teórico, realizamos uma análise piloto de pré-projetos de 

Linguística, lendo-os na íntegra para, em seguida, procurar padrões em cada área e em cada 

disciplina. Essa análise inicial dos pré-projetos também foi acompanhada de estudo do edital 

do ano de 2015 e entrevista com quatro mestrandos. Com base nessa investigação inicial, 

definimos o roteiro da entrevista, como foi explicado anteriormente, e finalizamos o referencial 

teórico. Essa análise piloto nos permitiu identificar as falhas e acertos para efetivamente 

alcançarmos nossos objetivos e realizarmos a descrição dos aspectos da situação retórica 

recorrente que influenciam tipicamente a produção dos pré-projetos de pesquisa de modo mais 

fiel possível.  

Por meio da pesquisa piloto, definimos que as entrevistas poderiam ser feitas pelo 

aplicativo WhatsApp, pois, como já foi dito, não conseguíamos realizar as entrevistas 

presencialmente no período marcado com os mestrandos, fato que gerou muito atraso para a 

coleta de dados e até a impossibilidade de coletá-los; porém o uso do aplicativo favoreceu 

completamente a realização dessa etapa da pesquisa.  

Dessa forma, o esqueleto da pesquisa piloto foi utilizado para a realização do presente 

estudo, o qual foi iniciar as análises a partir da descrição da organização retórica dos textos que 

está relacionada com a situação retórica de produção. Na sequência, fomos conversar com os 

produtores dos pré-projetos e, por fim, com os integrantes da Banca. 

Diante do cenário encontrado, a partir da pesquisa piloto, nossa interpretação de dados 

se dava a partir da análise da realidade e da descrição dos aspectos formais e de conteúdo dos 

textos (organização retórica e outras estratégias linguísticas que forem mais evidentes), 



 

 
277 

 

refletimos e analisamos as funções da forma em relação às características da cultura acadêmica 

de cada área, e em paralelo consultando o que foi dito pelos informantes nas entrevistas. Então, 

após a análise de cada área, realizamos a confrontação de todos os dados para finalmente poder 

comparar as duas áreas no que diz respeito à organização retórica, à cultura disciplinar e às 

principais características linguísticas dos textos. 

Desse modo, descrevemos como se desenvolveu a metodologia da nossa Tese, 

relacionada aos aspectos teóricos com os metodológicos, além de explicar as dificuldades que 

enfrentamos para coletar os dados e para realizar a interpretação, tendo-se em vista que lidamos 

com as variáveis das duas áreas, dos dois tipos de informantes, dos contextos acadêmico e 

disciplinar, além das próprias categorias de análise, sistema de gêneros, movimentos e passos 

retóricos, propósito comunicativo e cultura disciplinar.  

No capítulo seguinte, apresentaremos as análises realizadas para confirmar a nossa tese 

de que a organização retórica do gênero pré-projeto é influenciada pela cultura disciplinar, 

sendo que os aspectos textuais podem ser confirmados pelo que dizem os produtores e leitores 

dos textos, bem como pelas informações contextuais de circulação do gênero.  
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5 ANÁLISE TEXTUAL, INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS E COMPARAÇÃO 

DOS RESULTADOS ENTRE AS DUAS ÁREAS 

Como foi explicado anteriormente na metodologia, de maneira geral, nossa pesquisa 

pode ser dividida em três etapas principais; a saber, a análise dos pré-projetos de 2016, 

interpretação das entrevistas e a comparação entre as duas culturas disciplinares, sempre nos 

pautando em todas as fontes de dados obtidas para mapear mais fidedignamente. Desse modo, 

o capítulo de análise será dividido seguindo esses três pontos base do nosso trabalho. 

O presente capítulo está divido em três seções, a primeira está relacionada a análise da 

organização retórica das seções dos pré-projetos analisados, que é a seção “descrição dos passos 

e movimentos retóricos” na qual se destina a refletir sobre as tendências de ocorrência dos 

movimentos e passos retóricos nos projetos, tal discussão contribuirá para demonstrar como 

cada área se distingue ou se iguala na organização retórica do texto.  

A segunda seção deste capítulo é composta pela interpretação das entrevistas, na qual 

analisamos a visão acerca dos aspectos formais e de conteúdo na escrita do pré-projeto, na 

subseção “visão dos informantes sobre forma e conteúdo”. Já na subseção “descrição dos 

propósitos comunicativos”, pautamos nossa interpretação dessa categoria, observando o que 

dizem os informantes sobre a finalidade dessa prática comunicativa. Continuando com as 

reflexões sobre os resultados encontrados, na subseção “Visão dos informantes sobre o que 

caracteriza a prática de pesquisa em cada área” em que interpretamos o que os informantes 

indicaram ser os aspectos formais e de conteúdo de modo mais enfático e frequente. Depois, a 

partir da interpretação das entrevistas realizadas, vamos na seção “5.2.1” discutir a relação 

sistema de gêneros, características dos textos e as duas áreas em foco.  

Na seção final do nosso capítulo de análise, “cruzamento de dados entre as duas áreas”, 

abordamos as constatações da nossa pesquisa e relacionamos com as práticas de pesquisa para 

cada área. 

5.1 Descrição dos passos e movimentos retóricos 

Nesta seção, apresentamos e discutimos os resultados encontrados em nossas análises 

dos pré-projetos de Linguística e Literatura, no que diz respeito à organização retórica das 

seções do nosso objeto de análise. Desse modo, analisamos a relação estrutura 

linguística/prática disciplinar dos pré-projetos, demonstrando como, em cada seção, há 

semelhanças e diferenças entre as duas áreas. No decorrer das análises, apresentamos exemplos 
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e reflexões, no sentido de explicar o porquê de determinada organização retórica ou um passo 

retórico específico estar presente em uma área e não estar em outra. Tais reflexões serão 

confirmadas na seção seguinte, na qual discutimos acerca da visão dos informantes sobre forma 

e conteúdo, propósito comunicativo, característica da prática de pesquisa de cada área e sistema 

de gêneros. 

A organização dessa seção segue a das seções descritas no edital da Seleção de 

Mestrado, por isso, iniciaremos com a seção “identificação do problema de pesquisa”, em 

seguida, justificativa, objetivos, revisão de literatura, metodologia, cronograma e finalizamos 

com bibliografia completando, assim, a análise de todo o texto.  

5.1.1 Organização retórica da seção “identificação do problema de pesquisa” 

Como já foi dito, na sequência, vamos discutir a organização retórica encontrada para a 

seção de identificação do problema de pesquisa nos pré-projetos analisados. Desse modo, a 

análise dos movimentos e passos retóricos dessa seção teve como base os trabalhos de Swales 

(1984), Juca (2006), Lima (2015), Monteiro (2016) e Silva (2015), tratando-se de um trabalho 

de reaplicação e adequação do modelo CARs (SWALES, 1984) a outro gênero acadêmico.  

O modelo que utilizamos para analisar os movimentos e passos retóricos da seção de 

“identificação do problema de pesquisa” foi o seguinte: 

MODELO DE ANÁLISE PROPOSTO PELO NÚCLEO CATAPHORA 

MOVIMENTO 1 - INDICANDO MOTIVAÇÕES DEFLAGRADORAS DA 

PESQUISA  

Passo 1- Reportando pesquisa prévia  

Passo 2 - Apresentando lacunas na área de pesquisa  

Passo 3 - Indicando problemas empíricos  

Passo 4 - Alegando motivações pessoais para a escolha do tema  

MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS NORTEADORES DA 

PESQUISA  

Passo 1- Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

Passo 2 - Declarando hipóteses da pesquisa  

Passo 3 - Apresentando objetivos da pesquisa  

MOVIMENTO 3 - REIVINDICANDO A APLICABILIDADE/UTILIDADE 

DA PESQUISA   
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Passo 1- Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-política) da pesquisa  

Passo 2 - Indicando possíveis benefícios da pesquisa  

Passo 3- Recomendando e/ou prescrevendo ação empírica 

MOVIMENTO 4 - APOIANDO-SE NO CAMPO TEÓRICO 8x 

Passo 1 - Caracterizando a abordagem adotada 6x 

Passo 2 - Justificando a adequação da teoria escolhida  

Passo 3 - Historiando conceitos/categorias/abordagens da área de pesquisa  

Passo 4 - Definindo conceitos  

Passo 5 - Explicando um fenômeno 

Passo 6 - Apontando obras de referência para a pesquisa  

MOVIMENTO 5 - INDICANDO MEIOS DE REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA  

Passo 1 - Justificando a escolha do corpus  

Passo 2- Descrevendo o local da amostra  

Passo 3 - Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa 

Passo 4 - Indicar e /ou descrever os procedimentos de análise de dados 

É importante salientar que os passos tachados não foram encontrados em nosso corpus 

os quais poderiam ser retirados, porém, optamos por manter a numeração para indicar a 

organização do modelo e para demonstrar que a produção de modelos deve obedecer a 

características encontradas no corpus, consequentemente, sofre mudanças conforme o 

observado. Então, no estudo que estamos realizando, seguimos a lógica da organização retórica 

estabelecida anteriormente; assim, a numeração indica uma ordem, antes seguida por outras 

pesquisas, que foi alterada devido à nova organização encontrada em nosso estudo. 

Então, diante do exposto em nossa pesquisa, constatamos que apenas um único projeto 

não apresentou a seção, o que foi surpresa, diante do texto do edital, “Os pré-projetos, com no 

máximo dez páginas, precisam conter obrigatoriamente, mas não exclusivamente, as seguintes 

informações” (MENDES DA COSTA, 2016, p. 8). Nesse trecho, são indicadas as seções 

obrigatórias do pré-projeto. Assim, segundo o que consta no edital, o pré-projeto LG06 deveria 

ser eliminado do processo, pois não contém uma seção dita obrigatória que é a de “identificação 

do problema de pesquisa”. 

Os outros textos apresentaram a seção, existindo apenas nomenclaturas diferentes, 

como: “problema” (LT01), “introdução” (LT07), “título e identificação do problema de 

pesquisa” (LT09), “problematização” (LG02), “problema de pesquisa” (LG04 e LG08), 
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“identificação do problema” (LG07) e “identificação” (LG09). É importante salientar que 

estamos discutindo sobre a relação entre o que prevê o edital e o que ocorre na prática, porque 

a nomenclatura pode ser diferente e ainda tratar-se de uma mesma seção, como nesses casos 

que estamos demonstrando.  

Esse fato, apesar de simples, nos faz refletir acerca do nível de exigência que a Banca 

considera para aprovar os trabalhos e a possibilidade dos candidatos em não executar as 

orientações do edital. Além disso, evidencia uma seção que pode ser retirada sem prejuízo ao 

trabalho apresentado. 

Sobre a extensão dessa seção nos textos analisados, constatamos que tiveram uma média 

de 31,5 e 26 linhas, respectivamente para a área de Linguística e Literatura; a diferença de 

extensão entre as duas áreas é de cerca de um parágrafo a mais para os textos da área de 

Linguística. É importante observamos a quantidade de linhas, porque as nossas análises foram 

pautadas na ocorrência ou não de um passo, observando a linha e como unidade maior, o 

parágrafo. 

Segundo o edital, a expectativa é que nessa seção do pré-projeto haja a definição e 

caracterização, com apoio na bibliografia específica, do problema a ser investigado. O problema 

deve traduzir o âmago da investigação, em função do qual as outras seções se estruturam 

(MENDES DA COSTA, 2016, p. 8). Conforme é explicitado no edital, essa seção servirá para 

nortear a pesquisa e relacionar a bibliografia utilizada com o problema que será investigado 

com a execução do projeto. Assim, é esperado que apareçam citações e referências aos teóricos, 

bem como as teorias utilizadas para embasar a pesquisa e o próprio problema que motiva a 

realização do trabalho. 

Sendo essa a primeira seção do trabalho, espera-se que seja construído o fio condutor 

de toda a pesquisa, como foi descrito anteriormente no trecho retirado do edital. Contudo, é a 

partir dessa seção que se desenharão as bases da pesquisa, gerando os objetivos e a base teórica 

necessária com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do estudo. 

Essas reflexões sobre a relação entre o que é preconizado pelo edital e o que é realizado 

na prática servem para percebermos como há uma flexibilidade quanto às normas acadêmicas 

e que os gêneros são mutuamente influenciados pelas práticas dos agentes sociais em cada 

esfera, além da criatividade individual do próprio indivíduo.  

Dessa maneira, salientamos que nosso intuito não é normatizar nem avaliar ou fazer 

juízo de valor no que se refere às práticas dos agentes, mas descrevê-las e deixá-las mais claras, 

para facilitar o entendimento sobre o que ocorre no processo de produção do gênero pré-projeto 
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de pesquisa que envolve desde o entendimento do edital até a aprovação pela Banca do texto 

submetido. 

Além disso, o gênero pré-projeto é entendido, dentro da esfera de atividade humana, 

como sendo maleável e passível de inadequações, podendo ser descartado em algum percurso 

do estudo que será realizado. Soma-se a isso a situação retórica de Seleção de Mestrado, como 

será detalhado quando tratarmos das entrevistas com a Banca, que envolve a avaliação de todo 

um contexto: o nível de conhecimento da escrita acadêmica pelo(a) candidato(a) a mestre; os 

saberes necessários para se pesquisar na sua área; e se a pesquisa proposta será relevante para 

a área. 

Na Tabela 2, a seguir, apresentaremos os movimentos retóricos encontrados em dez pré-

projetos de Linguística que foram aprovados na Seleção de 2016. 

Tabela 2 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a seção 

“identificação do problema de pesquisa” 

Projetos 
LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 

Movimentos 

Mov. 1 - - Sim - - - - - Sim Sim 

Mov. 2 Sim Sim Sim Sim Sim - Sim Sim Sim Sim 

Mov. 3 - - - - Sim - - - - Sim 

Mov. 4 Sim Sim Sim Sim Sim - Sim - Sim Sim 

          Fonte: Resende Castro (2018). 

As maiores ocorrências são do movimento 2 e do movimento 4, sendo que o movimento 

2 é “indicando caminhos norteadores da pesquisa” e o 4 “apoiando-se no campo teórico”, que 

são funções esperadas pela Banca, já descritos no edital como discutimos anteriormente. Desse 

modo, apenas o projeto LG06, não atenderia ao que foi solicitado; e o LG08, apesar de não 

trazer aspectos teóricos, apresenta os problemas norteadores da pesquisa, cumprindo 

parcialmente o que foi solicitado nesse processo de seleção. 

Na próxima Tabela 3, apresentamos os movimentos retóricos encontrados em dez pré-

projetos de Literatura que também foram aprovados na Seleção de 2016. Nesta (Tabela 3), 

podemos observar que as maiores ocorrências são do movimento 2 e do movimento 4. Assim, 

verificamos que tanto o movimento 2 “indicando caminhos norteadores da pesquisa” quanto o 

4 “apoiando-se no campo teórico” ocorrem de maneira semelhante ao que ocorreu com os textos 

de Linguística, porém o 4 não apareceu de maneira tão frequente como na primeira. 
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Tabela 3 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Literatura para a seção 

“identificação do problema de pesquisa” 

Projetos 
LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 

Movimentos 

Mov. 1 - - - - - - - - - - 

Mov. 2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov. 3 - - - - - - - - - - 

Mov. 4 - Sim - - Sim Sim - Sim - - 

Mov. 5 - - - - Sim - - - - - 

            Fonte: Resende Castro (2018). 

Segundo Miller (2004[1984]), a forma e o conteúdo do gênero são funcionais e 

contribuem conjuntamente para realizar a função comunicativa. Em nossa pesquisa, 

consideramos a forma, os aspectos linguísticos, como nomenclaturas acordadas pela 

comunidade, como as que estão nos editais e nas entrevistas, os movimentos retóricos 

realizados, no caso dessa seção, especificamente, as questões que norteiam a pesquisa. 

Quanto ao conteúdo, estamos considerando a expectativa expressa no edital sobre o que 

a seção deve abordar, a função da seção dentro do pré-projeto e se é uma seção dispensável ou 

não. Os resultados que encontramos evidenciam tanto a presença das formas linguísticas que 

trazem o conteúdo, que, por sua vez, possibilitam realizar a função de nortear a pesquisa e 

cumprir com o requisitado no edital, como demonstraremos a seguir.  

Na Tabela 4, a seguir, demostraremos a frequência em que os passos retóricos ocorrem 

nos pré-projetos de Linguística nessa seção. 

Tabela 4 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a seção 

“identificação do problema de pesquisa” 

Projetos LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 
Movimentos 

M1P2 - Apresentando lacunas na área de pesquisa - - Sim - - - - - - - 

M1P3 - Indicando problemas empíricos  - - - - - - - - - Sim 

M1P4 - Alegando motivações pessoais para a escolha 

do tema 

- - - - - - - - - - 

M2P1- Indicando os problemas/indagações da 

pesquisa 

Sim Sim Sim Sim Sim  - Sim Sim Sim Sim 

M2P2 - Declarando hipóteses da pesquisa - - Sim  - - - - - Sim - 

M2P3- Apresentando objetivos da pesquisa  Sim - - - - - Sim - Sim Sim 

M3P1- Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-

política) da pesquisa. 

- - - - Sim - - - - Sim 

M3P2 - Indicando possíveis benefícios da pesquisa - - - - - - - - - Sim 

M4P1 - Caracterizando a abordagem teórica adotada Sim - - Sim Sim - Sim - Sim Sim 

M4P3 - Historiando conceitos/ categorias/ 

abordagens da área de pesquisa  

- - - Sim Sim - - - - - 

M4P4 - Definindo conceitos - - Sim - - - - - - - 

M4P5 - Explicando um fenômeno empírico ou 

teórico relacionado ao ensino/ à sociedade/ à teoria 

- Sim Sim - - - Sim - - - 

M4P6 - Apontando obras de referência para a 

pesquisa  

- - Sim - - - - - - - 

            Fonte: Resende Castro (2018). 
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Como é possível verificar na Tabela 4, os passos “Indicando os problemas/indagações 

da pesquisa” e “caracterizando a abordagem adotada” são os que aparecem recorrentemente. 

Sendo esse um fato responsável por reafirmar o que foi dito antes sobre as informações previstas 

pelo edital e pela própria comunidade acadêmica (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010). 

Verificamos, a seguir, a relação entre ocorrências de passos e os pré-projetos de 

Literatura para compararmos mais especificamente as semelhanças e as diferenças entre as duas 

áreas, tendo-se em vista que a descrição dos movimentos está em um nível de descrição mais 

alto e não capta as especificidades apresentadas pelos textos.   

Tabela 5 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de Literatura para a seção 

“identificação do problema de pesquisa” 
Projetos 

LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 
Movimentos 

M2P1 - Indicando os problemas/indagações da 

pesquisa 
Sim  Sim  Sim  Sim  - Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

M2P3- Apresentando objetivos da pesquisa Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  - Sim - 

M2P4 - análise resumida da obra/ descrição do 

objeto de estudo 
- Sim  Sim  - Sim - Sim Sim - Sim 

M3P1 - Justificando a relevância (teórico e/ou 

sociopolítica) da pesquisa 
- - Sim  - - - - - - - 

M4P1 - Caracterizando a abordagem adotada - Sim  - - - Sim  - - - - 

M4P5 - Explicando um fenômeno empírico ou 

teórico relacionado ao ensino/ à sociedade/ à 

teoria 

- Sim - - - - - Sim - - 

M4P6 - Apontando obras de referência para a 

pesquisa 
- - - - Sim  - - Sim  - - 

M5P3 - Delimitando o corpus e/ou fonte do 

corpus da pesquisa 
- - - - Sim  - - - - - 

            Fonte: Resende Castro (2018). 

Nesta Tabela (5), observamos que três passos tiveram uma ocorrência de mais de 50%, 

que foram os seguintes: “indicando os problemas/ indagações da pesquisa”, “apresentando 

objetivos da pesquisa” e “análise resumida da obra/ descrição do objeto de estudo”. Diferente 

da área de Linguística, aqui o passo relacionado à base teórica se deu através da síntese da obra; 

assim há a realização do solicitado no edital, pois são informadas as questões norteadoras da 

pesquisa, como também relacionadas sinteticamente com a teoria utilizada, e ainda indicada a 

busca de soluções ao problema de pesquisa proposto.   

Comparando as duas áreas, o passo M2P1 “indicando os problemas/ indagações da 

pesquisa” foi o que apareceu com maior frequência, como podemos observar na Tabela 5, sendo 
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o ponto de distinção entre Linguística e Literatura a menor frequência desse passo na área de 

Literatura.  

Em segundo lugar de ocorrência, verificamos o passo M2P3 “apresentando objetivos da 

pesquisa”, o qual também teve uma frequência acima dos 50% (oito entre dez projetos) na área 

de Literatura; já na área de Linguística, o passo não chegou a essa porcentagem, ocorrendo em 

quatro textos. 

Por sua vez, o passo M2P4 “análise resumida da obra/ descrição do objeto de estudo” 

foi exclusivo da área de Literatura, ocorrendo em seis textos, como indicamos anteriormente. 

Esse passo contém uma introdução sobre aspectos teóricos que embasam a pesquisa, além da 

síntese do que será analisado na obra indicada no pré-projeto. 

Assim, observamos uma diferença significativa na cultura disciplinar das duas áreas, no 

que diz respeito tanto ao conteúdo como à forma que mais aparece nos textos; pois, na área de 

Literatura, o pesquisador já oferece uma breve análise do seu objeto de estudo, 

consequentemente, na escrita do texto apresenta maior foco na relação entre as categorias de 

análise e a interpretação da obra literária. Enquanto, na Linguística, a dedicação do pesquisador 

consiste em resenhar a teoria utilizada e discutir as categorias de análise que serão utilizadas.  

É importante salientar que os passos são descrições textuais que indicam de que maneira 

o movimento retórico se realiza; isto é, por meio de marcas textuais, como a construção verbal, 

a relação semântica e o enfoque do referente que codificam uma ação retórica específica, a 

indicação de um problema de pesquisa etc. podemos verificar a ideia principal de modo mais 

amplo, ou seja, o movimento retórico, a qual está articulada com a organização das seções do 

pré-projeto. Nesse sentido, analisaremos os passos observando esses aspectos linguísticos, 

como será demonstrado nas análises dos textos que se seguem. 

Quanto aos movimentos, serão considerados em nossa tese como uma categoria abstrata 

e mais geral, que agrupa os passos, pois assim é possível obtermos uma visão geral de como o 

texto se organiza. Além disso, os passos geram bloco de ideias mais restrito, geralmente, ligado 

à sequência frasal, diferente do movimento que é mais amplo, que, às vezes, ultrapassa o 

parágrafo, existindo um agrupamento de passos em função de uma informação mais ampla. 

Desse modo, o movimento indica a ideia geral que foi construída a partir da reunião de 

determinados passos realizados ao longo do texto. 

Com base nisso, no Quadro 2, a seguir, mostraremos exemplos que vão explicar cada 

movimento e passo, descrevendo detalhadamente cada uma dessas categorias. Inicialmente, 

apresentaremos uma seção de identificação do problema de pesquisa na íntegra, para podermos 

ilustrar como realizamos nossa análise, e demonstrar como o texto se organiza em torno da 
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função realizada por cada movimento, colaborando para o propósito comunicativo do gênero e 

cumprimento da sua  função social que é possibilitar a entrada do(a) graduado(a) ao mestrado. 

O primeiro exemplo é o pré-projeto LG10 da área de Linguística. Nesse pré-projeto, 

observamos todos os movimentos encontrados para a área nessa seção. 

Quadro 2 - Identificação do problema de pesquisa do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

Movimentos e 

passos 
Texto 

M1P4 

À educação do século XXI são impostos desafios de diferentes ordens: social, 

política, econômica, cultural. Por outro lado, grande parte dos professores da 

atualidade concorda em dizer que vivemos na Era da Informação, da Tecnologia e dos 

avanços da ciência. E todo este cenário impõe à necessidade do sistema escolar 

redirecionar as suas práticas, se este desejar ter sucesso em sua atuação didático-

pedagógica. Já que o alunado atual, geralmente, é “novo”1, informatizado, cabendo, 

portanto, às instituições de ensino ajudá-lo a usufruir da melhor maneira possível dos 

recursos tecnológicos que estão ao seu dispor. 

M4P1 

Há tempos se percebe que a “aprendizagem efetiva” dos educandos não pode ser 

conquistada por meio de um sistema educacional opressor e excludente, pelo contrário, 

é imprescindível que o professor medie condições junto aos aprendizes para que 

possam construir uma postura autônoma frente à construção do conhecimento, que 

atualmente passa, antes mais nada, pelo uso adequado dos meios digitais, como a 

internet. Assim sendo, o docente deve exercer, acima de tudo, a função de mediador de 

conhecimentos e experiências, de motivador. 

M3P2 

Dessa forma, entende-se que se deve inserir as novas tecnologias no processo de 

escolarização, com vistas a torná-lo mais dinâmico e eficiente. Porém, é preciso 

salientar alguns cuidados que os usos dos meios digitais, como a internet, com fins 

didático-pedagógicos suscitam nos docentes, os quais devem estar bem capacitados 

para orientarem corretamente a utilização adequada dos meios cibernéticos por parte 

dos educandos. 

M2P1 

Problematizaremos a viabilidade do uso do aplicativo WhatsApp nas práticas 

escolares, destacadamente no ensino de língua materna, como instrumento de apoio 

pedagógico interativo e inclusivo. 

M2P3 
Portanto, objetiva-se investigar até que ponto esse recurso pode funcionar como 

dispositivo facilitador na aprendizagem.  

M3P1 

Diante da situação de desinteresse da maioria dos estudantes pelas atividades de 

leitura e escrita, e frente aos novos desafios imputados ao professor pela presença das 

NTICs no âmbito educacional é que surgiu o interesse por esse estudo. Haja vista a 

familiaridade que os alunos têm com as diversas mídias e tecnologias que os cercam. 

M2P1 

Todavia, deve-se questionar de que forma os professores de Língua Portuguesa 

(doravante LP) vêm se utilizando das TICs no cotidiano das suas ações didático 

pedagógicas. Ademais, como deve ser feita a inserção das TICs no ensino de LP, com 

vistas à melhoria dos processos de ensino e aprendizagens, ministrados tanto em sala 

de aula como fora dela? 

M2P1 

Como as TICs e, em especial, o aplicativo WhatsApp podem favorecer a realização 

de processos de leitura e produção de texto por parte dos alunos do Ensino 

Fundamental Maior? 
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M3P2 

Já que, em geral, as TICs oferecem recursos de comunicação, escrita e leitura 

dinâmicos e interacionistas. Também por isso têm atraído à atenção dos estudantes, o 

que pode ser apropriado de forma positiva por parte dos professores da educação 

básica, em particular. 

       Fonte: Resende Castro (2018).  

As linhas pontilhadas do Quadro 2 servem para indicar situações em que verificamos a 

presença de diferentes passos em um mesmo parágrafo ou até mesmo numa mesma sequência 

frasal, o que é demonstrado nesse exemplo pela divisão do 4º (quarto) e do 6º (sexto) parágrafos, 

em que temos 3 passos distintos no primeiro e dois no segundo. Desse modo, realizamos uma 

quebra de linha devido ao layout da tabela e para deixar mais claro para o leitor cada passo 

analisado, sendo assim, o quarto parágrafo ficou divido em três linhas, e o segundo em duas 

linhas. É importante salientar que tanto os movimentos como os passos podem se repetir ao 

longo do texto. 

 No início do texto, verificamos o movimento 1 “indicando motivações deflagradoras 

da pesquisa”, o qual é realizado pelo passo M1P3 “indicando problemas empíricos”. O autor 

procura evidenciar que a motivação da proposta da pesquisa nesse texto foi a necessidade de 

ajudar os alunos a entenderem a tecnologia e como fazer uso desse recurso para obter sucesso 

no ensino. 

No segundo parágrafo, encontramos o movimento 4 “apoiando-se no campo teórico”, 

em que, apesar de não ser citada ou indicada a base teórica utilizada, são evocados conceitos da 

área de estudo, como “função de mediador” e “postura autônoma”. O passo utilizado para 

introduzir o leitor à teoria utilizada é número M4P1 “caracterizando a abordagem”, pois 

evidencia a maneira como será analisado o objeto de estudo. 

O terceiro parágrafo apresenta a ocorrência do movimento 3 “reivindicando a 

aplicabilidade/utilidade da pesquisa”, servindo para o produtor do texto indicar ao leitor o 

porquê de sua pesquisa dever se realizar, movimento esperado para a seção de justificativa. Esse 

movimento é materializado pelo passo M3P2, “indicando possíveis benefícios da pesquisa”; no 

texto, verificamos que o autor evidencia a dinamicidade e eficiência que poderá ser usufruída 

pelo ensino, caso os docentes tenham maior conhecimento sobre o uso da tecnologia em sala 

de aula.   

Já no quarto parágrafo, encontramos 2 movimentos, o M2 “indicando caminhos 

norteadores da pesquisa” e o M3 “reivindicando a aplicabilidade/utilidade da pesquisa”. Esse 

segundo é comum da seção de justificativa, pois, nessa parte do texto, o autor deve convencer 

a Banca da relevância da pesquisa. Em relação aos passos, encontramos três diferentes, são 
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estes: M2P1“indicando os problemas/indagações da pesquisa”, M2P2“apresentando objetivos 

da pesquisa” e M3P1 “justificando a relevância (teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa”. 

No primeiro movimento e passo, o autor indica qual o problema de pesquisa será 

respondido, para, em seguida, termos outro movimento e passo que é apresentar o objetivo do 

estudo. Nesse trecho é evidenciada qual a resolução almejada para a problemática apresentada. 

Já no fechamento do parágrafo, o texto traz argumentos para justificar que seu trabalho é 

relevante, assim como trará benefícios para a área. 

No antepenúltimo e início do penúltimo parágrafo da seção, são retomadas duas 

questões norteadoras da pesquisa que complementam a problematização feita anteriormente. 

Como podemos observar no texto, a problematização é específica, sobre o aplicativo 

“WhatsApp”, em seguida, se torna ampla, questionando como os professores usam a tecnologia 

em sala de aula.  

No último parágrafo, verificamos uma outra questão ainda mais específica, nela é 

indicado que a pesquisa será realizada no âmbito da leitura e produção de texto. Esse parágrafo 

é finalizado com o movimento 3 “reivindicando a aplicabilidade/utilidade da pesquisa” o qual 

é materializado com o passo M3P2 “indicando possíveis benefícios da pesquisa”. Nessa parte 

do texto, o autor ancora sua argumentação na possibilidade de escrita e leitura proporcionados 

pelas tecnologias. 

Esse texto representa de modo geral os movimentos encontrados nessa seção nos pré-

projetos da área de Linguística. Como foi demonstrado, o Quadro 2, com movimentos retóricos 

utilizados para analisar a ocorrência ou não de cada passo e movimento, mostrou-se eficiente, 

na medida em que foi possível constatar alguns passos antes identificados, bem como os 

movimentos nos textos do nosso corpus. No entanto, algumas adaptações serão necessárias para 

construirmos um quadro que represente os dados dispostos, posto que nem todos os movimentos 

e passos do modelo construído pelo núcleo Cataphora para a seção de justificativa foram 

encontrados nos textos analisados. 

A seguir, analisaremos essa mesma seção em um pré-projeto de literatura. Após essa 

análise, apresentaremos o modelo de movimentos e passos retóricos que melhor descreve o 

corpus dos pré-projetos analisados. 

               Quadro 3 - Identificação do problema de pesquisa do pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

Movimentos e 

passos 
Texto 

M2P3 
Este trabalho tenciona analisar a abordagem de questões de Literatura do ENEM nos anos 

de 2013-2017 e a suas implicações para o ensino de literatura. 
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M2P4 

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o 

desempenho do discente ao fim da escolaridade básica. No entanto, em 2009, o ENEM foi 

reformulado, passando a ser usado como forma de ingresso nas Universidades. A prova é bem 

contextualizada, apresentando um enfoque interdisciplinar, e possui uma matriz documental que 

envolve quatro áreas para compor o exame e determina eixos cognitivos comuns a todas essas 

áreas, tendo também competências e habilidades a serem cobradas. 

M2P4 

Esse exame é composto de 180 questões distribuídas em quatro áreas do conhecimento, a 

saber: Área de Conhecimento, Ciências e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química Física e Biologia); Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira [Inglês 

ou Espanhol], Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); Matemática 

e suas Tecnologias (Matemática); conforme informações extraídas do edital do ENEM 2013, item 

8.3. 

M5P3 
O corpus será constituído de 5 (cinco) provas, especificamente da área de linguagem, códigos e 

suas tecnologias que é onde encontra-se diretamente questões de literatura. 

M4P6 
Como suporte teórico, recorreremos em especial a Medeiros (2012), Silva (2009), Luft & Fischer 

(2014), Fischer et al (2012), Zilberman (2008) e Zilberman (2009). 

          Fonte: Resende Castro (2018). 

Nesse texto, a seção é iniciada pelo movimento 2 “indicando caminhos norteadores da 

pesquisa” com o passo M2P3 “apresentando objetivos da pesquisa”. Ainda no mesmo 

parágrafo, verificamos outro passo nesse mesmo movimento 2, o qual foi o passo M2P4 

“descrevendo sinteticamente a obra/objeto de estudo”, exclusivo em nosso corpus para a área 

de Literatura. Através desse passo, o autor descreve de forma sintética o objeto de estudo, 

fazendo um resumo deste e descrevendo os aspectos que serão estudados no Mestrado. 

No segundo parágrafo, temos três movimentos retóricos, sendo que o primeiro continua 

no mesmo parágrafo anterior. Em seguida, observamos o movimento 5 “indicando meios de 

realização da pesquisa”, através do passo M5P3 “delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da 

pesquisa” que é para evidenciar o corpus da pesquisa, delimitando-o.  

A seção é finalizada com o movimento 4 “apoiando-se no campo teórico” materializado 

pelo passo M4P6 “apontando obras de referência para a pesquisa” em que são apresentadas as 

principais bases teóricas do trabalho; esse passo é bastante claro por causa da construção da 

sentença, que é o uso de sinônimos da palavra “basear”, tendo como objeto os trabalhos de 

referência que foram utilizados. 

A partir das análises realizadas em todos os pré-projetos da área de Linguística, 

chegamos ao seguinte modelo de movimentos e passos retóricos que melhor descrevem a seção 

de “identificação do problema de pesquisa” para essa área no corpus estudado: 

1º MOVIMENTO 4 - APOIANDO-SE NO CAMPO TEÓRICO  

M4P 1 - Caracterizando a abordagem adotada  

M4P 2 - Justificando a adequação da categoria teórica/teoria ou obra de 

referência escolhida 

M4P 3 - Historiando conceitos/categorias/abordagens da área de pesquisa  

M4P 4 - Definindo conceitos  
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M4P 5 - Explicando um fenômeno (deve haver relação com a teoria) 

M4P 6 - Apontando obras de referência para a pesquisa 

2º MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS NORTEADORES DA 

PESQUISA  

M2P1- Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

M2P2- Apresentando objetivos da pesquisa  

M2P3 - Declarando hipóteses da pesquisa  

MOVIMENTO 1 - INDICANDO MOTIVAÇÕES DEFLAGRADORAS DA 

PESQUISA  

M1P2 - Apresentando lacunas na área de pesquisa  

M1P3 - Indicando problemas empíricos  

M1P4 - Alegando motivações pessoais para a escolha do tema  

MOVIMENTO 3 - REIVINDICANDO A APLICABILIDADE/UTILIDADE 

DA PESQUISA  

M3P1- Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-política) da pesquisa  

M3P2 - Indicando possíveis benefícios da pesquisa. 

Então, para essa seção e área, concluímos que essa configuração apresentada nesse 

modelo é a que descreve a recorrência dos movimentos e passos retóricos. É importante 

salientar que não é uma regra normativa nem se trata de uma realidade estável; ou seja, não são 

obrigatórios nem ocorrem em mais de 50 % dos textos (maioria absoluta), há heterogeneidade, 

mas há também recorrência. Desse modo, nosso modelo indica uma tendência de uso dessa 

estrutura que é aceita pela banca e acatada pelos mestrandos. Com isso, constitui uma prática 

de escrita recorrente no gênero pré-projeto. 

Como já indicamos anteriormente, no edital da Seleção é previsto que tanto apareça na 

seção o aporte teórico como as questões norteadoras. Dessa maneira, é natural serem os 

movimentos 4 e 2 os mais recorrentes, pois são eles que indicam ao leitor tanto o aporte teórico 

utilizado como as questões, as quais serão respondidas com a pesquisa. 

Assim, como na área de Linguística, também a organização retórica encontrada para a 

área de Literatura contempla o que é solicitado no edital; o modelo que encontramos para essa 

seção foi o seguinte: 

MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS NORTEADORES DA 

PESQUISA 

M2P1 - Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

M2P3 - Apresentando objetivos da pesquisa  

M2P4 - Descrevendo sinteticamente a obra/objeto de estudo (informações 

sobre a obra: autor, protagonista, temática).  
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MOVIMENTO 3 - REIVINDICANDO A APLICABILIDADE/UTILIDADE 

DA PESQUISA   

M3P1 - Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-política) da pesquisa.  

MOVIMENTO 4 - APOIANDO-SE NO CAMPO TEÓRICO  

M4P1 - Caracterizando a abordagem adotada  

M4P5 - Explicando um fenômeno empírico ou teórico relacionado ao 

ensino/ à sociedade/ à teoria  

M4P6 - Apontando obras de referência para a pesquisa.  

MOVIMENTO 5 - INDICANDO MEIOS DE REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA  

M5P3 - Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa.  

Apesar de observar que nas duas áreas os movimentos 2 e 4 estão presentes, verificamos 

duas diferenças significativas que é a ausência do movimento 1 “indicando motivações 

deflagradoras da pesquisa” e a presença do movimento 5 “indicando meios de realização da 

pesquisa” nos textos de Literatura. Outra diferença é a ordem dos movimentos, além dos passos 

mais recorrentes também serem diferentes.  

É importante salientar que o modelo do Cataphora, criado para justificativas na área de 

Linguística, consegue descrever parcialmente a seção de identificação do problema de pesquisa 

nas duas áreas. 

A seguir, mostraremos exemplares de cada área em que ocorrem cada passo encontrado 

nessa seção de identificação do problema, para ilustrar nossa interpretação e apresentar ao leitor 

como chegamos a essas conclusões. 

Iniciaremos nossa descrição pelos trechos retirados dos pré-projetos de Literatura, 

através do movimento 2 “indicando caminhos norteadores da pesquisa” e do passo 1 “indicando 

os problemas/indagações da pesquisa” que foi o mais recorrente nos textos nas duas áreas, 

sendo esperado para essa seção. 

Trecho retirado do pré-projeto LT1 (ANEXO K): 

1.3.2 Questões norteadoras 

 Como é construída a identidade racial nacional encontrada no 

romance Leite derramado, de Chico Buarque de Hollanda. 

Quais são as fundamentações identitárias que levam o protagonista a 

construir perante o leitor fatos ligados ao preconceito racial? 

Como o fator-contexto social, por meio do personagem Eulálio é capaz 

de interferir na construção da percepção de negro?  
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O pré-projeto LT01 apresenta uma estrutura diferente dos demais, pois a seção é dividida 

em duas subseções, “questão central” em que é apresentado o objetivo geral da pesquisa e 

“questões norteadoras”, na qual identificamos o movimento 2 e passo 1 (M2P1).  

A primeira questão apresentada na seção é a questão central cujo objetivo geral é 

descrever esse fenômeno. Entretanto, as outras duas questões não estão diretamente 

relacionadas aos objetivos específicos, apesar de serem contempladas com eles. Assim foi 

possível observar que esse passo é muito saliente no texto, sendo marcado por um 

questionamento condutor da pesquisa. 

Trecho retirado do pré-projeto LT02 (ANEXO L): 

A construção de bases teóricas e procedimentos metodológicos para 

embasar a pesquisa fundamentam-se em estudos ligados à morte e sociedade 

em âmbito filosófico, sociológico e histórico e o problema norteador da 

pesquisa mostra-se da seguinte maneira: de que modo as duas obras 

representam uma sociedade contemporânea construída sobre os alicerces da 

morte, quer seja com a sua ausência em A desintegração da morte (2003), 

quer seja com sua personificação em Estado de sítio (1979)? 

Nesse trecho, que é o último parágrafo da seção, verificamos 2 movimentos o 4 e o 2, 

realizados respectivamente pelos passos M4P1 “caracterizando a abordagem” e M2P1 

“indicando os problemas/indagações da pesquisa” no mesmo parágrafo, que é iniciado com 

apresentação da abordagem que será realizada na pesquisa, seguida do problema a ser 

solucionado. Observamos, novamente, que, de maneira explícita, o M2P1 nesse caso é marcado 

pela descrição nominal “o problema norteador da pesquisa” e apresentada a questão que 

norteará a pesquisa. 

Trecho retirado do pré-projeto LT03 (ANEXO M): 

O presente projeto de pesquisa propõe uma análise acerca da obra 

Travessuras da Menina Má, enfocando a representação da identidade da personagem 

Lily, denominada pelo narrador como “a menina má”. Culler (1999) afirma que “as 

obras literárias caracteristicamente representam indivíduos, de modo que as lutas a 

respeito da identidade são lutas no interior do indivíduo e entre o indivíduo e o 

grupo”. Nesse sentido, esta investigação traz a seguinte problematização: De que 

forma a identidade feminina é representada na personagem Lily, em Travessuras da 

Menina Má de Mario Vargas Llosa? 

Esse é o primeiro parágrafo da seção e nele encontramos 2 movimentos distintos; no 

primeiro e último período, temos o movimento 2 “indicando caminhos norteadores da 

pesquisa”; e no segundo período o movimento 3 “reivindicando a aplicabilidade/utilidade da 

pesquisa”; nesse momento, focaremos apenas no último parágrafo que é constituído pelo passo 

M2P1 que é caracterizado pelo nome “problematização” seguido da questão a ser respondida 

pelo estudo, o qual será realizado durante o Mestrado. 
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A seguir, demonstraremos o M2P1 “Indicando os problemas/indagações da pesquisa” 

nos textos da área de Linguística para ilustrar as marcas recorrentes dessa configuração retórica. 

Trecho retirado do pré-projeto LG01 (ANEXO A): 

Que variações linguísticas sofre a lateral palatal /λ/ em casas de 

terreiro, da cidade de Timon/MA? 

Que variações são mais e menos recorrentes em relação ao fonema /λ/? 

Que fatores linguísticos e socioculturais favorecem a realização ou a 

não realização do fonema /λ/ no falar timonense, proveniente das casas de 

terreiro, contemplando, na referida comunidade, o contexto social, a faixa 

etária, o nível socioeconômico e o grau de escolaridade dos participantes da 

pesquisa? 

No exemplo acima, os problemas de pesquisa são listados, seguindo uma configuração 

semelhante ao que foi verificado em alguns textos da área da Literatura, a descrição utilizada 

nesse caso foi “problemas de pesquisa”. 

Trecho retirado do pré-projeto LG02 (ANEXO B):  

Levando em conta os dados acima, pode-se indagar: Por que há 

decréscimo do indicador em relação à leitura no Brasil? Por que diante de 

tantos equipamentos favoráveis à aprendizagem, ainda assim não se 

ensina/aprende a ler? Para facilitar o trabalho docente, de acordo com o 

Ministério da Educação (MEC) (http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao), 

o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) tem como objetivo avaliar e 

distribuir coleções de livros didáticos. A distribuição desses livros ocorre 

trienalmente. Como é dito, o livro tem a função de apenas “facilitar o trabalho 

do docente”. Porém, não se observa essa relação, mas sim, na maioria das 

escolas, o professor não se constitui como um sujeito pensante que historiciza 

e problematiza a leitura, pelo contrário, atualmente, a leitura ideal do 

professor está amarrada àquilo que é fornecido pelo livro didático. Ou seja, 

o professor orienta-se por aquilo que é fornecido, pronto-a-mão, no livro de 

respostas do livro didático. A autoridade imediata, nesse caso, é o autor do 

livro didático (ORLANDI, 2012a, p. 57). 

Nesse trecho do texto, a indagação direcionadora da pesquisa é apresentada após uma 

listagem de dados do IBGE e depois segue uma reflexão sobre o problema, bem como a citação 

para indicar em que base teórica o trabalho está amparado. 

Trecho retirado do pré-projeto LG04 (ANEXO C): 

Por conta disso, partindo do pressuposto de que são os usos da leitura, 

da oralidade e da escrita que se tornam importantes nos contextos social e 

escolar, e que no ambiente escolar, os alunos se deparam com uma imensa 

variedade de textos, sejam eles orais ou escritos e, ao mesmo tempo, em que 

esses textos possuem uma determinada finalidade ou propósito comunicativo, 

cabe, então, ao aluno, além de compreender, saber fazer uso desses textos nos 

contextos sociais, pois, muitas vezes, o uso que se faz da escrita e da fala no 

contexto escolar pela maioria dos alunos, estar limitado às prescrições 

gramaticais da língua, resta investigar, também, se tais usos partem de uma 

situação comunicativa interacional. Então, através destas observações, 
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surgiu o seguinte problema de pesquisa: Como os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos de uma escola pública fazem uso da escrita em sala de aula? 

Esse é o último parágrafo da seção neste texto e contém dois movimentos o 4 e o 2, 

semelhante ao que verificamos na área de literatura, sendo a estrutura do M2P1 recorrente 

indicar através de uma descrição, nesse caso “problema de pesquisa” para em seguida realizar 

a frase interrogativa. Além disso, verificamos a recorrência desses casos em que ocorrem dois 

passos no mesmo parágrafo, geralmente, funcionam para relacionar o problema à abordagem 

teórica utilizada no trabalho.  

A estrutura recorrente do M2P1 é a realização de uma sequência com uma ou várias 

questões norteadoras dentro do texto, e não em uma seção específica como é feito no pré-projeto 

LT01. Nesse sentido, em síntese a ocorrência maior do passo é, como foi dito, a apresentação 

da questão norteadora, relacionada com a abordagem teórica, em um único parágrafo que 

contenha apenas a questão principal ou todas as questões responsáveis por direcionarem o 

estudo. Assim como foi mostrado, as descrições “questão norteadora”, “problematização” e 

“questão-problema” marcam esse passo, além das frases interrogativas. 

Em segundo lugar, em ocorrência, temos o passo M2P3 “apresentando objetivos da 

pesquisa”, o qual faz parte do movimento “indicando caminhos norteadores da pesquisa”; 

indicar o objetivo nesse momento do texto se torna importante pelo fato de essa seção ser a 

primeira do trabalho e ainda lidar com a questão problema que o estudo irá procurar solucionar; 

por isso, é natural a presença dos objetivos da pesquisa. 

Trecho retirado do pré-projeto LT03 (ANEXO M): 

O presente projeto de pesquisa propõe uma análise acerca da obra 

Travessuras da Menina Má, enfocando a representação da identidade da 

personagem Lily, denominada pelo narrador como “a menina má”. Culler 

(1999) afirma que “as obras literárias caracteristicamente representam 

indivíduos, de modo que as lutas a respeito da identidade são lutas no interior 

do indivíduo e entre o indivíduo e o grupo”. Nesse sentido, esta investigação 

traz a seguinte problematização: De que forma a identidade feminina é 

representada na personagem Lily, em Travessuras da Menina Má de Mario 

Vargas Llosa?    

Conforme apresentado anteriormente, nesse trecho encontramos o M2P3 e mais o M3P1 

e M2P1. Dessa forma, o que marca o objetivo é a descrição “O presente projeto de pesquisa 

propõe”; esse exemplo ilustra uma ordem demonstrada nos pré-projetos LT01, LT02, LT06 e 

LT09. Nessa ordem, primeiro apresentam o objetivo e depois trazem a questão norteadora. 

Trecho retirado do pré-projeto LT07 (ANEXO Q): 

É nesse ambiente que se inscreve a mais fértil de suas obras: Meridiano 

de Sangue. Um romance sobre o qual já foram escritos diversos trabalhos, 
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todos graças a sua abertura interpretativa e é através dela que o problema 

dessa pesquisa pode ser formulado. Inicialmente, o problema a ser 

desenvolvido nesse estudo é como a estrutura e a escolha de certas figuras ou 

argumentos, em suma símbolos, particularizam o romance como moderno e 

apresentam nele a apreensão filosófico social do contexto histórico no qual o 

autor se inscreve. Além desse aspecto, o tema do trabalho se encaminha para 

uma compreensão do simbolismo do texto que possa se apropriar do critério 

comparado, por meio do qual a intertextualidade com outras obras conduza 

a interpretação do romance a uma leitura mais coerente. 

Nesse exemplo, temos uma outra configuração, na qual primeiro é apresentado o 

problema através desta descrição: “o problema a ser desenvolvido nesse estudo”, e depois 

apresenta um objetivo que, por meio da locução adverbial “além disso”, adiciona outra meta a 

ser buscada pelo trabalho, porém não em forma de problema, por isso, trata-se de um objetivo.  

Nesta passagem: “Além desse aspecto, o tema do trabalho se encaminha para”, está 

expressa uma consequência, como se fosse um objetivo específico decorrente da busca de 

resolução do problema apresentado. 

Vamos demonstrar agora o M2P3 nos pré-projetos da área de linguística para indicar as 

marcas recorrentes que encontramos para essa configuração retórica. 

Trecho retirado do pré-projeto LG01 (ANEXO A): 

Com base no caráter heterogêneo e dinâmico, pode-se destacar a língua 

portuguesa, assim como qualquer língua moderna, como uma língua que 

admite inúmeras formas de variações linguísticas. É sabido que o português 

é falado em países que compreendem os continentes europeu, americano e 

africano. Em nível de Brasil, as variações são altamente perceptíveis em seus 

diversos falares, que aportam uma grande riqueza de dados aos estudos 

sociolinguísticos. Assim, optou-se, neste projeto, por estudar a variação da 

lateral palatal /λ/ em casas de terreiro, da cidade de Timon, no estado do 

Maranhão. 

A estrutura desse parágrafo é a de realização do M4P1 (caracterizando a abordagem 

adotada), seguido do M2P3 (apresentando objetivos da pesquisa), isto é, primeiro apresenta a 

abordagem e o entendimento sobre o fenômeno da variação linguística para depois apresentar 

o objetivo marcado pela expressão “optou-se, neste projeto, por estudar a” em que é informado 

qual a meta do trabalho. 

Trecho retirado do pré-projeto LG07 (ANEXO G): 

A partir do pressuposto que o uso do vídeo estimula o entusiasmo pela 

aprendizagem, além de ajudar o aluno tanto a aprender sobre a cultura de 

países falantes da língua inglesa como melhorar suas habilidades de 

aprendizagem da língua, discutiremos sobre o uso de vídeos e filmes como 

instrumentos para a promoção de atividades comunicativas no ensino de LI, 

sob a visão do professor. 
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O trecho apresenta o último parágrafo da seção e o que marca o M2P3 é o verbo 

“discutiremos”, o qual indica o que será trabalhado na pesquisa. Nesse exemplo, o parágrafo 

inteiro é dedicado a apresentar o objetivo não existindo outro passo.  

Trecho retirado do pré-projeto LG09 (ANEXO I): 

Desta forma, questiona-se se as atividades de produção oral contidas nos 

métodos de ensino de PLE realmente contemplam as habilidades de produção 

oral em Língua Estrangeira. A presente pesquisa propor-se-á a analisar 

materiais de PLE com a finalidade de responder à pergunta indagada. Para 

tanto, a literatura usada está apoiada, primeiramente, na Perspectiva 

Acional, modelo de ensino para as Línguas Estrangeiras Modernas (LEM), 

que concebe o aluno como a sede do aprendizado e que devem fazer uso das 

competências linguísticas adquiridas em LEM por meio de tarefas (CCRL, p. 

15, 2001); e pelo diagrama proposto por Littlewood (2004), que, baseado em 

tarefas e dividido em cinco seções, apresenta várias formas de aprendizado 

baseadas na forma e no significado, através de um continuum. 

Nesse parágrafo, temos dois movimentos e três passos, iniciando com o M2P1 

(indicando os problemas/indagações da pesquisa) e depois apresenta o objetivo com o passo 

M2P3 para finalizar o parágrafo caracterizando a abordagem teórica utilizada no estudo 

(M4P1). É possível verificar explicitamente a relação entre o problema de pesquisa e objetivo 

a ser alcançado com essa estrutura do texto. 

Essa maneira de descrever o problema foi recorrente nas duas áreas que é: apresentar o 

problema, depois explicitar que o objetivo do trabalho é resolver tal indagação e finaliza com a 

abordagem teórica, a qual pode ser teórico-metodológica também, fazendo a relação entre o 

direcionamento do estudo e referencial utilizado para realizar a pesquisa. 

A configuração recorrente do M2P3 (apresentando objetivos da pesquisa) para a área de 

Linguística é apresentar a abordagem teórica e/ou metodológica, bem como relacionar ao(s) 

objetivo(s). Com isso, ocorriam próximos os M4P1 (caracterizando a abordagem adotada) e 

M2P3, porém a ordem variou. Na área de literatura algo semelhante ocorria entre o M2P4 que 

é uma breve descrição do objeto de estudo e o M2P3, ou seja, o objetivo da pesquisa era 

apresentado próximo a uma descrição da obra a ser trabalhada. 

Outra configuração que apareceu nas duas áreas foi a relação entre o M2P1 que é o 

passo indicador da questão norteadora e o objetivo do trabalho, mas a ordem também variou. 

Esses foram os movimentos e passos que ocorreram em mais de 50% dos textos; a seguir 

apresentaremos os que tiveram menor frequência nessa seção. 

Assim, o M4P1 foi o que ocorreu em seis textos da Linguística e dois da Literatura, 

vejamos os exemplos: 
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Trecho retirado do pré-projeto LT02 (ANEXO L): 

A construção de bases teóricas e procedimentos metodológicos para 

embasar a pesquisa fundamentam-se em estudos ligados à morte e sociedade 

em âmbito filosófico, sociológico e histórico e o problema norteador da 

pesquisa mostra-se da seguinte maneira: de que modo as duas obras 

representam uma sociedade contemporânea construída sobre os alicerces da 

morte, quer seja com a sua ausência em A desintegração da morte (2003), 

quer seja com sua personificação em Estado de sítio (1979)? 

Trecho retirado do pré-projeto LT06 (ANEXO P): 

 Para tal, a pesquisa levanta a seguinte questão-problema: Como é 

representada a violência no filme Dois Córregos de Carlos Reichenbach? A 

fim de responder a este problema, a pesquisa incidirá sobre questões teóricas 

como os conceitos em torno de questões como a noção de violência, o papel 

da memória social, a história da Ditadura Militar no Brasil e os processos de 

constituição da linguagem cinematográfica. Assim, ao lado da questão-

problema central, com o fito de aduzir dados e argumentos para respondê-la, 

questiona-se ainda: Como se manifesta a memória da ditadura militar no 

filme? Como se constitui a linguagem cinematográfica de Dois Córregos? 

Como situar o filme no panorama das obras literárias e cinematográficas que 

abordam a questão da violência e a ditadura militar? 

Nesses dois exemplos dos textos da Literatura, o M4P1 aparece relacionado à questão 

norteadora da pesquisa, como já indicamos na análise sobre o M2P3. Essa construção com o 

problema de pesquisa, assim como com o objetivo é comum na Linguística. A ordem pode 

variar, mas a relação de dependência entre a maneira que o estudo abordará o fenômeno de 

pesquisa é semelhante, no sentido de informar ao leitor que o problema x será abordado 

conforme a teoria y, uma maneira de demonstrar para a Banca que o pesquisador tem o mínimo 

de conhecimento teórico e metodológico, sendo capaz de solucionar a questão norteadora. 

Na área da Linguística, o M4P1 aparece em duas configurações mais recorrentes, a 

primeira foi demonstrada anteriormente, a qual é relacionada ao objetivo da pesquisa. A outra 

configuração está em um parágrafo único, como pode ser observado nos dois trechos a seguir: 

Trecho retirado do pré-projeto LG05 (ANEXO E): 

Ao tratar da Abordagem Comunicativa da Língua, Brown afirma: 

Nós estamos explorando meios para uma comunicação real em sala de 

aula. Estamos tentando fazer com que nossos alunos desenvolvam 

fluência linguística, não apenas a precisão gramatical que tanto 

consumiu nossa jornada histórica. Nós estamos equipando nossos 

alunos com ferramentas para gerar uma performance linguística não 

ensaiada fora da sala de aula, para quando eles saírem do ambiente 

uterino da sala de aula. Estamos preocupados em como facilitar o 

aprendizado da língua entre nossos estudantes, não apenas com as 

tarefas imediatas de sala de aula. Nós estamos olhando para os 

aprendizes como parceiros em uma aventura cooperativa. (2004, p. 42). 
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Trecho retirado do pré-projeto LG07 (ANEXO G): 

Analisar, sob a visão do professor, se as estratégias utilizadas com 

vídeos legendados trazem uma nova perspectiva de ensino/aprendizagem de 

língua inglesa, tornando a sala de aula um ambiente de aprendizagem 

descontraído e prazeroso para o desenvolvimento não só da compreensão 

oral, mas também de outros fatores importantes no aprendizado como 

atenção, concentração, observação, escrita. 

Trecho retirado do pré-projeto LG10 (ANEXO J): 

Há tempos se percebe que a “aprendizagem efetiva” dos educandos 

não pode ser conquistada por meio de um sistema educacional opressor e 

excludente, pelo contrário, é imprescindível que o professor medie condições 

junto aos aprendizes para que possam construir uma postura autônoma frente 

à construção do conhecimento, que atualmente passa, antes mais nada, pelo 

uso adequado dos meios digitais, como a internet. Assim sendo, o docente 

deve exercer, acima de tudo, a função de mediador de conhecimentos e 

experiências, de motivador. 

O que marca esse passo é a indicação do modo como será analisado o fenômeno 

investigado ou como determinado elemento da pesquisa será observado. Por meio desse passo 

evidencia o ponto de vista que será adotado pelo trabalho, podendo ser indicado de várias 

maneiras distintas. 

Nesses três exemplos, temos as expressões “Ao tratar da Abordagem Comunicativa da 

Língua, Brown afirma”, “Analisar, sob a visão do professor”, “trazem uma nova perspectiva de 

ensino/aprendizagem”, “percebe que a “aprendizagem efetiva” dos educandos não pode ser 

conquistada por meio de um sistema educacional opressor e excludente”, “o professor medie 

condições junto aos aprendizes”, “o docente deve exercer, acima de tudo, a função de 

mediador”. 

O movimento M2P4 (indicando caminhos norteadores da pesquisa e passo, descrevendo 

sinteticamente a obra/objeto de estudo), nessa seção só ocorreu apenas nos pré-projetos de 

Literatura, em sete textos. Como será observado nos exemplos, esse passo indica o que na obra 

será analisado, isto é, o pesquisador evidencia para o seu leitor os indícios que a obra literária 

possui para que a pesquisa possa ser realizada. 

Trecho retirado do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

As duas obras trabalham a morte como elemento de fundamental 

importância para o desenvolvimento da narrativa e para uma percepção da 

sociedade. Na obra futurista de Lessa, a morte é insolitamente suspensa da 

face da Terra, e com isso uma desordem social acontece desde relações 

familiares a relações estadísticas, iniciando “uma era nova para a 

humanidade” (LESSA, 2003, p. 54). A morte que antes era evitada e temida, 

agora era desejada, pois o caos e sofrimento de um mundo sem a morte era 

insuportável. Na obra de Camus, a morte é personificada como secretária da 

Peste, que tem por objetivo organizar a sociedade de Cádiz ensinando-a a 

“aprender a morrer na ordem” (CAMUS, 1979, p. 59). Através de um discurso 



 

 
299 

 

sobre a organização das formas de morrer em Cádiz, a Peste suspende os 

vários tipos de morte (fome e seca) e anuncia “uma espécie de morte somente, 

para todos” (CAMUS, 1979, p. 59). 

Trecho retirado do pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

Para a personagem já consagrada como uma criança inocente, Angela 

Carter adota um comportamento sensual e atraente, corroborando a visão de 

Bruno Bettelheim (2014, p. 243), que afirma que o maior “perigo para 

Chapeuzinho Vermelho é a sua sexualidade nascente para a qual não está 

ainda emocionalmente madura o bastante”. 

Trecho retirado do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Mia Couto, autor do corpus desta pesquisa, apresenta em Venenos de 

Deus, Remédios do Diabo ideias referentes ao não pertencimento e à 

ressignificação através das lembranças trazidas por personagens, tais como 

Bartolomeu Sozinho. 

O M2P4 é marcado pela descrição feita da obra, como já indicamos anteriormente, e a 

configuração desse movimento e passo é vir em parágrafo específico nas proximidades do 

objetivo, isto é, o objetivo pode vir no parágrafo anterior ou posterior. Outra configuração é vir 

próximo da questão norteadora, como foi ilustrado no texto LT05, além de aparecer também 

após ou anterior um passo relacionado ao movimento 4 “apoiando-se no campo teórico”. 

O M4P5 (movimento: apoiando-se no campo teórico e passo: explicando um fenômeno 

empírico ou teórico relacionado ao ensino/ à sociedade / à teoria) apareceu em um texto de 

literatura (LT08) e três de linguística (LG02, LG03 e LG07), tendo uma frequência baixa. 

Diante disso, acreditamos que tal ocorra em razão de o M4P5 servir para explicar fatos teóricos 

ou fenômenos paralelos envolvidos no objeto de estudo. Logo, essas informações são mais 

utilizadas no embasamento ou na justificativa do trabalho. Vejamos os exemplos: 

Trecho retirado do pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

No século XVII, Charles Perrault, advogado, superintendente e 

conselheiro era uma peça fundamental no Reinado de Louis XIV, famoso pelas 

extravagâncias e pelos grandes bailes proporcionados em seus mais de 

setenta anos de liderança na França. 

Trecho retirado do pré-projeto LG02 (ANEXO B) 

Em um mundo moderno, com diversos meios de informação e de 

mecanismos de interação, bem como de variedades de textos e discursos, 

torna-se cada vez mais preciso o ensino da leitura. Porém, ao passo em que 

se verifica essa necessidade, observa-se também que, por esse mesmo aspecto 

plural que se vive, esse é um trabalho desafiador. É imprescindível que todo e 

qualquer cidadão tenha domínio da habilidade leitora, no entanto, isso não 

acontece. De acordo com o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), numa pesquisa de 2010, em escala de zero a dez, o Brasil atinge 4,6 

no Ensino Fundamental I; 4,0 no Fundamental II e 3,6 no Ensino Médio 

(LOPES, 2012, p. 132). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), no censo de 2010, havia 9,6% de analfabetos, entre 

população de 15 anos neste país. 

Trecho retirado do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Os três dicionários supracitados concordam que novo significa: nasceu 

ou apareceu recente, de pouca idade, cuja vida ou existência é posterior a 

outro indivíduo, sem experiência, cuja forma ou estrutura se mostra 

modificada em relação a outro, original e entre outros. Já o velho significa o 

que não é novo, que tem muito tempo de vida, que data de uma época remota, 

que se contrapõe ao moderno, homem idoso, desusado, obsoleto, tratamento 

de intimidade, bem como outros significados (grifos do autor). 

Trecho retirado do pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

O ensino de Língua Estrangeira (LE), especificamente o Inglês, 

necessita de recursos que possibilitem o desenvolvimento das habilidades 

tanto de compreensão oral quanto expressão oral. O uso de filmes como 

recurso didático nas aulas de língua inglesa (LI) entra como uma ferramenta 

para o aperfeiçoamento dessas habilidades. 

O que marca o M4P5 textualmente é a informação apresentada sobre o objeto de estudo 

a qual é paralela, funcionando como uma criação de contexto para o leitor. No exemplo da área 

de Literatura, a informação é sobre a formação do autor da obra estudada; explica-se no tipo de 

abordagem adotada e como determinado fato influencia ou pode influenciar o objeto de estudo. 

Já nos exemplos de Linguística há uma explicação de como os contextos em que o objeto 

de estudo está inserido se mostra num estado atual, para que posteriormente, após a pesquisa, 

possa haver uma mudança, como podemos verificar nos textos LG02 e LG07, pois descrevem 

um fato da realidade, como, por exemplo, “torna-se cada vez mais preciso o ensino da leitura” 

e “necessita de recursos que possibilitem o desenvolvimento das habilidades”, respectivamente. 

Então, com essas informações o autor do pré-projeto pode argumentar, relacionando a 

abordagem teórica e/ou justificando a relevância da sua pesquisa.  

Por sua vez, no texto LG03 demonstra como está apresentado o fenômeno que será 

estudado. Nesse caso, o significado dicionarizado dos adjetivos novo e velho funciona como 

uma contextualização para o leitor. A configuração comum do M4P5 apareceu no início do texto 

que tem como papel de contextualizar o leitor. 

No entanto, essa configuração apareceu depois do terceiro parágrafo em outros textos, 

ou seja, próximo a uma indicação de referência da pesquisa. Outra função que esse passo pode 

realizar é contextualizar a teoria para facilitar a compreensão do leitor. 

Finalizando os passos do movimento 4, temos a ocorrência do M4P6 (apontando obras 

de referência para a pesquisa). Esse passo é utilizado para apontar as obras de referência que o 

estudo utilizou ou utilizará, o qual ocorreu em apenas três trabalhos (LT05, LT08 e LG03). 
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Trecho retirado do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

Considerando o sentido dos adjetivos, consultamos o significado dos 

adjetivos novo e velho em três dicionários da Língua Portuguesa, a saber: 

Grande Dicionário Sacconi (SACCONI, 2010), Novo Dicionário Aurélio do 

Século XXI (FERREIRA, 1999), e Grande Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (HOUAISS, 2001, grifos do autor). 

A marca textual desse passo é a explicação de ter consultado determinadas obras, e, em 

alguns exemplos, indica explicitamente que “são obras de referência”. Nesse exemplo, o 

indicativo está na expressão “consultamos o significado dos adjetivos novo e velho em três 

dicionários da Língua Portuguesa”. Nesse caso, a configuração no decorrer do texto estará 

relacionada aos passos anteriores desse movimento, pois, geralmente a indicação de obras de 

referência está relacionada à explicação de algum fenômeno paralelo ao estudado, a 

caracterização da abordagem teórica e/ou metodológica. 

 O M3P1 está dentro do movimento “reivindicando aplicabilidade da pesquisa”, e se 

trata do passo “justificando a relevância (teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa” que é comum 

na seção de justificativa, porém apareceu em um pré-projeto de Literatura (LT03) e dois de 

Linguística (LG05 e LG10). Vejamos esses textos: 

Trecho retirado do pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

O presente projeto de pesquisa propõe uma análise acerca da obra 

Travessuras da Menina Má, enfocando a representação da identidade da 

personagem Lily, denominada pelo narrador como “a menina má”. Culler 

(1999) afirma que “as obras literárias caracteristicamente representam 

indivíduos, de modo que as lutas a respeito da identidade são lutas no interior 

do indivíduo e entre o indivíduo e o grupo”. Nesse sentido, esta investigação 

traz a seguinte problematização: De que forma a identidade feminina é 

representada na personagem Lily, em Travessuras da Menina Má de Mario 

Vargas Llosa? 

Trecho retirado do pré-projeto LG05 (ANEXO O) 

Nesse sentido, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

surgem para contribuir de forma positiva na reformulação do ensino de 

línguas, tanto por sua acessibilidade (hoje muitos alunos utilizam a internet, 

são adeptos das redes sociais, possuem e jogam em seus smartphones), como 

pela facilidade comunicativa que essas ferramentas proporcionam. 

Trecho retirado do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

Problematizaremos a viabilidade do uso do aplicativo WhatsApp nas 

práticas escolares, destacadamente no ensino de língua materna, como 

instrumento de apoio pedagógico interativo e inclusivo. Portanto, objetiva-se 

investigar até que ponto esse recurso pode funcionar como dispositivo 

facilitador na aprendizagem. Diante da situação de desinteresse da maioria 

dos estudantes pelas atividades de leitura e escrita, e frente aos novos desafios 

imputados ao professor pela presença das NTICs no âmbito educacional é que 

surgiu o interesse por esse estudo. Haja vista a familiaridade que os alunos 

têm com as diversas mídias e tecnologias que os cercam. 
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Apenas no LG05 o M3P1 está sozinho no parágrafo; nos outros está acompanhado de 

pelo menos mais dois passos. Esse fato textualmente identifica que esse passo é a indicação da 

importância da realização do estudo; no exemplo LT03, a citação sobre a importância do estudo 

da identidade indica que é importante estudar a identidade; em LG05, indica que contribui “de 

forma positiva na reformulação do ensino de línguas”; e em LG10, indica que o desinteresse 

dos estudantes poderá ser reduzido.  

O movimento 1 “indicando motivações deflagradoras da pesquisa” só apareceu nos pré-

projetos de Linguística; o M1P3 “indicando problemas empíricos” apareceu nos textos LG02, 

LG03 e LG10; e o M1P4 “alegando motivações pessoais para a escolha do tema” apareceu no 

LG09. Vejamos os exemplos: 

Trecho retirado do pré-projeto LG02 (ANEXO B) 

Esses índices não têm melhorado como deveriam, uma vez que os 

últimos registros do IDEB - os de 2015, afirmam que nas esferas em que se 

havia expectativas de aumento para 4.7 e 4.3, respectivamente, Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, níveis em que a idade dos alunos está em 

torno desses 15 anos apontados pelo IBGE -, os níveis não passaram de 4,5 e 

3,7. É certo que houve um aumento, mas ainda está muito distante de se 

alcançar o ideal para uma nação leitora. 

O M1P3 é marcado pela indicação de um problema relacionado ao objeto de estudo, 

diferente do M2P1 compreendido como o problema que a pesquisa propõe responder. Nesse 

caso, trata-se de uma situação que afeta negativamente algum aspecto do objeto a ser estudado. 

Logo, nesse texto, o objetivo é investigar os níveis de leitura (inteligível, interpretável, 

compreensível), já a situação paralela é a pouca quantidade de leitura realizada pelos estudantes 

segundo o IBGE. 

Trecho retirado do pré-projeto LG09 (ANEXO I) 

O presente pré-projeto de pesquisa é fruto de uma experiência pessoal 

com o ensino de Português Língua Estrangeira na França durante os anos 

2015-2016 pelo programa de Assistentes de Língua em França. As aulas, 

contendo uma abordagem comunicativa e acional, colocava o aluno em 

situações de uso real da língua através das atividades de produção oral dos 

livros didáticos (LD) de Português Língua Estrangeira (PLE). 

O que caracteriza o M1P4 é a indicação do que motivou o pesquisador a pensar e a 

propor o estudo descrito no pré-projeto. Sendo essa, geralmente, uma indicação feita no início 

do texto; porém, como essa informação é de caráter subjetivo, o(a) autor(a) do texto pode ter, 

na tentativa de tornar o trabalho mais objetivo, omitir o motivo pessoal. 

Por outro lado, o movimento 5 “indicando meios para a realização da pesquisa” foi 

exclusivo da área de Literatura, através do passo 3 “delimitando o corpus e/ou fonte do corpus 
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da pesquisa”, contudo, apareceu em apenas um texto, que foi o LT05, como pode ser observado 

no trecho a seguir: 

Trecho retirado do pré-projeto LT05 (ANEXO E) 

Esse exame é composto de 180 questões distribuídas em quatro áreas 

do conhecimento, a saber: Área de Conhecimento, Ciências e suas 

Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias (Química Física e Biologia); Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Literatura, 

Língua Estrangeira [Inglês ou Espanhol], Artes, Educação Física e 

Tecnologias da Informação e Comunicação); Matemática e suas Tecnologias 

(Matemática); conforme informações extraídas do edital do ENEM 2013, item 

8.3.O corpus será constituído de 5 (cinco) provas, especificamente da área de 

linguagem, códigos e suas tecnologias que é onde se encontra diretamente 

questões de literatura. Já como suporte teórico, recorreremos em especial a 

Medeiros (2012), Silva (2009), Luft & Fischer (2014), Fischer et al (2012), 

Zilberman (2008) e Zilberman (2009). 

Esse parágrafo possui três passos distintos, mas vamos focar nesse momento no M5P3, 

no qual é indicado textualmente o corpus que será utilizado na pesquisa. Assim, a expressão “O 

corpus será” geralmente marca esse passo típico da seção de metodologia. 

Portanto, diante desses resultados, vejamos o modelo de movimentos e passos a que 

chegamos à conclusão a partir do nosso corpus para os pré-projetos de Linguística e Literatura 

e para a seção de “identificação do problema de pesquisa”, qual seja: 

1º MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS NORTEADORES DA 

PESQUISA  

M2P1- Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

M2P3- Apresentando objetivos da pesquisa  

M2P4 – descrevendo sinteticamente a obra/objeto de estudo (informações 

sobre a obra: autor, protagonista, temática).  

2º MOVIMENTO 3 - REIVINDICANDO A 

APLICABILIDADE/UTILIDADE DA PESQUISA   

M3P1- Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-política) da pesquisa.  

*MOVIMENTO 1 - INDICANDO MOTIVAÇÕES 

DEFLAGRADORAS DA PESQUISA  

M1P3 - Indicando problemas empíricos  

M1P4 - Alegando motivações pessoais para a escolha do tema. 

*MOVIMENTO 4 - APOIANDO-SE NO CAMPO TEÓRICO  

M4P1 - Caracterizando a abordagem teórica adotada  

M4P5 - Explicando um fenômeno empírico ou teórico relacionado ao 

ensino/ à sociedade/ à teoria  

M4P6 - Apontando obras de referência para a pesquisa.  
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*MOVIMENTO 5 - INDICANDO MEIOS DE REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA  

M5P3 - Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa  

* (sem uma tendência de ordenação). 

Os movimentos 2 e 3, geralmente, ocorreram no início do texto, enquanto os outros 

apareceram em diversas ordens no decorrer do texto. É importante salientar que se trata de uma 

tendência de organização dos textos, jamais uma regra ou uma obrigatoriedade de ocorrer em 

todos os textos.  

Concluímos que os textos, em sua maioria, conseguem realizar o esperado para a seção, 

como indicado no edital, que é relacionar o problema norteador do estudo ao aporte teórico. 

Com isso, também, foi possível constatar que há diversas maneiras de alcançar esse propósito; 

por isso esse modelo é uma das possíveis organizações retóricas para realizar essa função 

esperada pela Banca. Também, foi possível constatar diferenças e semelhanças entre a escrita 

da seção para as duas áreas. 

5.1.2 Organização retórica da seção “justificativa” 

Continuando nossa análise, passaremos a discutir como está ordenada retoricamente a 

seção de “justificativa”, observando o edital para verificar o que é solicitado pela Banca, bem 

como o que se espera minimamente dessa parte do pré-projeto, que é convencer o leitor de que 

a pesquisa precisa ser realizada, justificando sua execução (BARROS, 2005; MOTTA-ROTH 

e HENDGES, 2010).  

O modelo utilizado para a análise foi o mesmo apresentado anteriormente, o qual foi 

proposto pelo núcleo Cataphora, porque os movimentos e passos encontrados nas duas seções 

são semelhantes. No entanto, na justificativa ocorrem mais passos. Observemos a expectativa 

da Banca expressa no edital: 

Nesta seção, espera-se que o candidato explicite, tomando por base pesquisas 

prévias, as razões (teóricas e/ou práticas e/ou metodológicas) e a relevância 

que justificam a realização do projeto, as quais podem estar relacionadas a 

lacunas de pesquisa na área e/ou a problemas empíricos vivenciados em 

sociedade. Também se espera que haja uma apresentação de eventuais 

contribuições e/ou benefícios da investigação, seja para o mundo da pesquisa 

ou para o mundo real (MENDES DA COSTA, 2016, p. 8).  

Como é possível verificar nesse trecho do que se espera, temos a síntese de alguns 

passos, quais sejam: o M1P1 que descreve as pesquisas prévias; o M3P1 apresenta a 
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justificativa; o M1P2 indica lacunas; o M1P3 demonstra problemas empíricos; e M3P2 expõe 

as eventuais contribuições do trabalho.  

Diferente da seção anterior, em que um único trabalho da área da Linguística não 

apresentou a seção de problematização, a justificativa apareceu em todos os textos. Além disso, 

não houve alteração no nome. Em relação a quantidade de linhas, a média para essa seção foi 

35 para a área de Literatura e 36,9 para a área de Linguística. Com isso, na área de Literatura 

houve um aumento na média, enquanto em Linguística se manteve em torno das trinta linhas.  

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 56), “essa seção é altamente argumentativa 

(dedicada a convencer o leitor a concordar com o determinado argumento) e crucial para a 

obtenção de apoio financeiro e institucional”; no caso de nosso objeto de estudo, a 

argumentação deve convencer a Banca que é o público-alvo do texto. Desse modo, as 

informações disponíveis no edital ajudam o autor do pré-projeto a escolher os argumentos mais 

adequados para conseguir a aceitação do seu leitor.  

 Na seção de justificativa, a pergunta – “Por que fazer” – serve para nortear a escrita do 

texto; Barros (2005) explica que para justificar um tema e construir uma argumentação mais 

sólida é necessário realizar ligações do trabalho com o que está no entorno do estudo, seja 

sociedade ou a academia. 

Para o autor, “a importância de um tema a ser trabalhado cresce sensivelmente à medida 

que conseguimos ligá-lo ao mundo externo, pois ele deixa de ser mero diletantismo ou exercício 

de erudição para se tornar uma necessidade, algo que precisa ser feito” (BARROS, 2005, p. 69). 

Assim, há um esforço para convencer a Banca de que seu trabalho não é apenas uma aplicação 

da teoria, um exercício de reflexão por si só ou um trabalho que trará benefícios restritos a 

poucos.   

Nos pré-projetos analisados, a seção “identificação do problema de pesquisa” é a que 

introduz o texto, por isso acreditamos que algumas informações como a justificativa da pesquisa 

apareceram no texto, além de objetivos e descrição do corpus. Desse modo, na seção de 

justificativa, as informações repetidas e as novas que são acrescentadas realizam outra função, 

a qual é a de argumentar em favor da importância e da demonstração dos possíveis benefícios 

que o estudo potencialmente poderá trazer. 

Então, como foi mostrado anteriormente, o modelo desenvolvido para analisar e 

descrever a tendência de movimentos retóricos para a seção de justificativa também pode ser 

utilizado para essa seção, em que se apresenta o problema de pesquisa, porém de maneira 

adaptada, principalmente mais reduzido. 
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Vejamos a seguir em quais textos ocorreram os movimentos retóricos, primeiro, nos pré-

projetos de Literatura: 

Tabela 6 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Literatura para a 

seção “justificativa” 

Projetos 
LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 

Movimentos 

Mov.1 - Sim Sim - Sim Sim Sim - Sim Sim 

Mov.2 Sim Sim Sim Sim - Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov.3 - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov.4 Sim - Sim - - - Sim Sim  Sim - 

Mov.5 - Sim - - - - - - - - 

             Fonte: Resende Castro (2018). 

O esperado era que o movimento 3 “reivindicando a aplicabilidade/utilidade da 

pesquisa” aparecesse em todos os textos, pois é o que engloba a principal solicitação do edital. 

Desse modo, apenas o projeto LT01 não apresentou de maneira mais explicita a justificativa, 

isto é, não está marcada textualmente a relevância e os benefícios de se realizar o trabalho 

proposto. Entretanto, isso não quer dizer que não existam outros argumentos, os quais possam 

realizar a função de tentar convencer a Banca de que sua pesquisa merece ser executada.  

Não houve nenhum texto em que se apresentaram todos os movimentos retóricos. Então, 

além de constatarmos uma heterogeneidade em relação a ocorrência dos movimentos e da 

frequência com que cada um ocorreu – se observarmos todos os textos, por exemplo – apenas 

os LT03, LT07 e LT09 mantêm semelhança entre si e o par LT06 e LT10. 

Vejamos agora a ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Linguística:  

Tabela 7 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a 

seção “justificativa” 

Projetos 
LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 Movimentos 

Mov.1 Sim Sim Sim - Sim - Sim  - - - 

Mov.2 Sim Sim  - - - Sim  - Sim Sim - 

Mov.3 Sim Sim Sim Sim Sim - Sim Sim Sim Sim 

Mov.4 - Sim  - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim  

Mov.5 - - - Sim  - Sim - - Sim  - 

                             Fonte: Resende Castro (2018). 

Nos textos da Linguística também apenas um trabalho não apresentou o movimento 3, 

porém foi o movimento que mais ocorreu dentre os outros, sendo o esperado para essa seção. 
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Na área de Linguística existe maior heterogeneidade entre a ocorrência dos movimentos 

e a frequência com que ocorrem no decorrer dos textos, não sendo possível verificar padrões 

semelhantes, diferentemente da literatura.  

Comparando as duas tabelas, podemos observar que nos textos da Literatura há uma 

quantidade maior de textos com quatro movimentos, 4 no total; enquanto na Linguística dois 

possuem essa mesma quantidade de movimentos retóricos. Por outro lado, há na Linguística há 

mais pré-projetos com três movimentos, o dobro da Literatura, configurando uma tendência 

para aquela subárea. 

A seguir, na Tabela 8, apresentamos que passos retóricos ocorrem nos pré-projetos de 

Linguística nesta seção. Assim, nesta Tabela estão resumidos os passos que encontramos para 

a seção de justificativa. Nesta parte dos textos, podemos perceber que o passo M3P1 

“justificando a relevância (teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa” ocorreu em nove dos dez 

pré-projetos analisados; e apenas no texto LG06 não há textualmente nenhuma menção a 

justificativa para realizar a pesquisa, como solicitado no edital da seleção. 

O esperado para esta seção era a presença em todos os textos do passo M3P1, porém a 

ausência não quer dizer que não exista uma justificativa, como já indicamos anteriormente, 

nossa pesquisa não tem o objetivo de prescrever normas textuais para o gênero. 

Os passos do movimento 1 podem ser considerados uma justificativa para a realização 

da pesquisa também, pois se existem lacunas ou problemas empíricos, há necessidade de se 

pesquisar para preencher esse espaço vazio de respostas e soluções de problemas. Por isso, 

salientamos que a descrição dos movimentos e passos retóricos de um texto é algo complexo 

que deve ser investigado em conjunto tanto a forma quanto o conteúdo. 

A riqueza de possibilidades que a língua oferece, também, é outro fator que nos permite 

dizer que a existência ou ausência de um determinado passo não garanta que a função 

pretendida, como justificar a pesquisa, não seja atendida, porque é possível também realizar 

essa função por meio da indicação da abordagem adotada pela pesquisa, já que uma nova 

abordagem pode ser considerada uma justificativa para a execução de uma pesquisa. 

Vejamos a tabela a seguir: 

 Tabela 8 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de linguística para a seção “justificativa” 

Projetos LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 
Movimentos 

M1P1 - Reportando 

pesquisa prévia 

Sim - Sim - - - - - - - 

M1P2 - Apresentando 

lacunas na área de pesquisa 

Sim Sim - - - - - - - - 
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M1P3 - Indicando 

problemas empíricos 

- - - - Sim - Sim - - - 

M1P4 - Alegando 

motivações pessoais para a 

escolha do tema 

- Sim Sim - - - - - - - 

M2P1 - Indicando os 

problemas/ indagações da 

pesquisa 

- Sim - - - - - - Sim - 

M2P2 - Declarando 

hipóteses da pesquisa 

- - - - - - - - - - 

M2P3 - Apresentando 

objetivos da pesquisa 

Sim - - - - Sim - - Sim - 

M2P4 - Descrevendo 

sinteticamente a obra/ 

objeto de estudo 

(informações sobre a obra: 

autor, protagonista, 

temática) 

- - - - - - - Sim - - 

M3P1 - Justificando a 

relevância (teórico e/ou 

sócio-política) da pesquisa 

Sim Sim Sim - Sim - Sim Sim Sim Sim 

M3P2 - Indicando possíveis 

benefícios da pesquisa  
Sim Sim - Sim Sim - Sim Sim - - 

M3P3- Recomendando e/ou 

prescrevendo ação empírica 
- - - - - - - - - - 

M4P1 - Caracterizando a 

abordagem adotada  
- - - Sim - Sim Sim Sim Sim - 

M4P3 - Historiando 

conceitos/ categorias/ 

abordagens da área de 

pesquisa  

- - - - Sim - Sim Sim - - 

M4P4 - Definindo conceitos  - Sim - - - Sim - - - - 

M4P5 - Explicando um 

fenômeno empírico ou 

teórico relacionado ao 

ensino/ à sociedade/ à teoria 

- - - Sim - Sim Sim Sim Sim - 

M5P1 - Justificando a 

escolha do corpus 
- - - Sim - Sim - - - - 

M5P2 - Indicar e /ou 

descrever os procedimentos 

de análise de dados 

- - - - - Sim - - Sim - 

M5p3 - Delimitando o 

corpus e/ou fonte do corpus 

da pesquisa 

- - - - - Sim - - - - 

          Fonte: Resende Castro (2018). 

 

Como é possível observar na Tabela 8, o “M3P1 - Justificando a relevância (teórico e/ou 

sócio-política) da pesquisa” é o passo que mais ocorreu, como já havíamos indicado 

anteriormente. O passo que teve a segunda maior ocorrência foi o “M3P2 - Indicando possíveis 

benefícios da pesquisa” que também funciona como argumento para realizar a justificativa da 

pesquisa. Então, temos os passos “M4P1 - Caracterizando a abordagem adotada” e “M4P5 - 

Explicando um fenômeno empírico ou teórico relacionado ao ensino/ à sociedade/ à teoria” que 

apareceram em 50% dos textos analisados. 
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A Tabela 9, a seguir, resume os passos encontrados nos pré-projetos de Literatura para 

a seção de justificativa. 

   Tabela 9 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de literatura para a seção “justificativa” 

Projetos LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 

Movimentos 

M1P1 - Reportando pesquisa 

prévia 

- - - - Sim - - - Sim Sim 

M1P2 - Apresentando lacunas na 

área de pesquisa 

- - - - Sim - Sim - - - 

M1P4 - Alegando motivações 

pessoais para a escolha do tema 

- Sim Sim - Sim Sim Sim - Sim Sim 

M2P1 - Indicando os problemas/ 

indagações da pesquisa 

- - - - - - - Sim Sim - 

M2P3 - Apresentando objetivos 

da pesquisa 

Sim Sim - - - Sim - - - - 

M2P4 - Descrevendo 

sinteticamente a obra/objeto de 

estudo (informações sobre a 

obra: autor, protagonista, 

temática) 

- - Sim Sim - Sim Sim Sim - Sim 

M3P1 - Justificando a relevância 

(teórico e/ou sócio-política) da 

pesquisa. 

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

M3P2 - Indicando possíveis 

benefícios da pesquisa  

- - - - - - - - Sim - 

M4P 1 - Caracterizando a 

abordagem adotada  

- - - - - - Sim - Sim - 

M4P4 - Definindo conceitos  - - Sim - - - - - - - 

M4P5 - Explicando um 

fenômeno empírico ou teórico 

relacionado ao ensino/ à 

sociedade/ à teoria 

Sim - Sim - - - - Sim Sim - 

M5P2 - Indicar e /ou descrever 

os procedimentos de análise de 

dados 

- Sim - - - - - - - - 

                Fonte: Resende Castro (2018). 

 

Nessa Tabela 9, verificamos que o M3P1 aparece em nove dos dez pré-projetos, sendo 

o passo que mais ocorreu nessa seção. Desse modo, como já explicamos anteriormente, o 

esperado era que esse passo ocorresse em todos os textos, contudo, sua não ocorrência não 

significa que o autor do texto não tenha elaborado uma justificativa para a realização do seu 

trabalho. 
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Outros passos que ocorreram com frequência considerável foram os M1P4 “alegando 

motivações pessoais para a escolha do tema” e M2P4 “descrevendo sinteticamente a obra/objeto 

de estudo” que ocorreram em sete e seis textos, respectivamente. O M1P4, apesar de marcar 

algo mais subjetivo, também pode ser uma estratégia utilizada pelo produtor do texto para 

justificar a sua pesquisa. Acreditamos que o passo M2P4 pode contribuir para justificar a 

realização do trabalho no sentido de demonstrar para a Banca o que a obra analisada possui de 

importante para merecer ser estudada. 

Comparando as duas áreas, é possível observar que nos textos da Literatura há menos 

passos retóricos do que na área de Linguística, pois naquela os M1P3, M3P2, M3P3, M4P3, 

M4P4, M5P1 e M5P3 não aparecem em nenhum texto. Já os passos M2P2, M3P3 e o M4P6 

não ocorreram em nenhum dos pré-projetos das duas áreas.  

Um caso peculiar foi o pré-projeto na área de Linguística LG06 que apresentou todos 

os passos do movimento 5 que indica geralmente ações metodológicas da pesquisa. O passo 

M5P1 também ocorreu no trabalho LG04 e o M5P2, ocorrendo em mais dois textos LT02 e 

LG09.  

Outra diferença significativa é observada na ocorrência dos passos M3P2 e M1P4, sendo 

que o primeiro ocorre em seis textos da Linguística e em nenhum da Literatura. Já o segundo 

ocorre em seis da Literatura e um da Linguística. Assim, nos textos de Linguística é mais 

presente a indicação de benefício da pesquisa, já na Literatura ficou evidente a apresentação 

dos motivos subjetivos do pesquisador para a realização da pesquisa. A ocorrência dos outros 

passos é semelhante, tendo praticamente a mesma frequência nas duas áreas. 

Para ilustrar nossa análise, demonstraremos, no Quadro 4, a seguir, um texto com um 

trabalho que oferece o maior número de passos encontrados em cada área, primeiro 

mostraremos da área de literatura: 

Quadro 4 - Justificativa do pré-projeto LT09 (ANEXO S) 

Movimentos 

e passos 
Texto 

M3P1 

Trazer para o palco da academia a análise literária de uma obra que refaz os passos do homem brasileiro 

em um momento de ditadura militar (1964-1985) marcado por expressiva repressão da liberdade de expressão 

e opinião e consequentemente a produção literária, é um embandeiramento social importantíssimo. Segundo o 

jornalista e escritor Zuenir Ventura (1968)1, membro da Academia Brasileira de Letras, profundo estudioso de 

diferentes movimentos históricos que embalaram nosso país ao longo dos anos, somente na atualidade podemos 

fazer jus à produção literária da época da ditadura. Segundo ele, durante os dez anos de vigência do AI-5 (1968 

– 1978), cerca de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e mais de 500 letras de músicas foram proibidas, sem contar 

as novelas e a censura ao jornalismo. Obras que feriam a “moral e o bom costume‟, que criticavam o governo, 

os problemas sociais brasileiros e que eram considerados comunistas, só poderiam ser liberadas se fossem 

refeitas, ou eram descartadas na hora. 

Nesta perspectiva, do ponto de vista social e acadêmico, esta temática alcança um patamar de grande 

relevância e apresentará no meio acadêmico um novo olhar sobre os mecanismos de produção da ficção em um 

cenário de guerras, de conflitos reais que deixam marcas profundas na forma de olhar e sentir o mundo.  
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M2P1 
Como produzir em época de terror cultural? Como deixar a linguagem literária fluir em um contexto em que se 

oficializou a centralização da censura como atividade do governo federal a partir da outorga da Constituição de 

1967?  

M4P1 

O embandeiramento que reveste esta proposta de estudo reside exatamente na possibilidade de estudar o jogo 

de produção desta obra ficcional que retrata a época da ditadura militar no Brasil, sentindo, descobrindo os 

mecanismos intrínsecos desse produzir, sua vertente literária, sua função social, sua linguagem, sua preocupação 

com os elementos estruturantes da narrativa, seu público alvo, tudo isso, sem perder a magia da literatura, as 

inovações do discurso, a estruturação do enredo, o perfil e ação dos sujeitos hora literários mais amarrados a 

uma existência histórica, real.  

M1P4 Essa passagem do real ao ficcional, a possibilidade dessa investigação, é o elemento da justificativa do ponto 

de vista pessoal que embalou o desejo de produção desta pesquisa na figura do sujeito pesquisador. 

M4P5 

Na prática, observamos que nem sempre a leitura de narrativas ficcionais que retratam a época da 

ditadura militar no Brasil é colocada na pauta de trabalho das escolas de Ensino Fundamental, mas precisamente 

em turmas de 6º ao 9ºano. Parece haver um acentuado distanciamento entre essa modalidade literária e a 

proposta curricular oficial da escola, não é comum encontrarmos no acervo literário das escolas públicas 

municipais de Teresina uma obra de ficção que retrate este cenário de guerras, assim, essas obras não chegam 

facilmente às mãos desse público leitor. 

M1P1 

Percebemos também em outros autores, os reflexos da nossa inquietação. Ricardo Domeneck (2014), 

por exemplo, ao escrever sobre a literatura brasileira sob regimes autoritários destaca que, “se a história mantém 

na memória o registro de regimes autoritários em suas datas e listas de nomes, é na literatura que muitas vezes 

sobrevive o aspecto humano e pessoal das tragédias que esses governos desencadeiam‟.  

M3P1 
Priorizar uma prática efetiva de leitura de obras ficcionais da época da ditadura militar no contexto curricular 

das escolas de ensino Fundamental e Médio estabeleceria elos de significados entre o homem e os diferentes 

tempos históricos, sem perder a dimensão do literário, da contação, da ficção, do realismo mágico.  

M1P1 
Magnani (1989: 29), por sua vez, destaca que, discutir as conexões entre leitura, literatura e escola é repensar a 

dicotomia entre prazer e saber, além de pensar essas relações do ponto de vista de seu funcionamento sócio 

histórico. 

M4P5 

Por certo, faz-se relevante a ideia de reavaliação da proposta literária dinamizada na escola no dizer de 

Ivanda Maria Martins Silva (2006), em seu artigo “Literatura em sala de aula: Da teoria literária à prática 

escolar”. Segundo ela, a educação literária proposta pela escola merece ser reavaliada, a fim de que seus alunos-

leitores possam encontrar razões concretas para o estudo da literatura como fenômeno artístico atrelado às 

transformações históricas, sociais e culturais. 

M4P1 

Silva (1998: 56), afirma que “em certo sentido, a leitura de textos se coloca como uma “janela para o 

mundo”. Assim é que, o presente projeto propõe o alargamento de reflexões que apontem as riquezas literárias 

dos textos de ficção da época da ditadura militar, tendo como ponto de partida, a obra “Zero” de Inácio de 

Loyola Brandão, e que esse gênero posa ser elemento de referência nas propostas de trabalho dinamizadas no 

interior das escola de ensino fundamental e médio à luz de horizontes que ultrapassem as inquietações aqui 

traçadas, de tal forma que possamos verdadeiramente conferir uma linha de contribuição que seja significativa 

dentro e fora da academia. 

               Fonte: Resende Castro (2018). 

É importante lembrar de que as linhas pontilhadas, indicam que temos um único 

parágrafo, assim como diferentes movimentos e passos podem ocorrer em um mesmo 

parágrafo, sendo o LT09 o exemplar que mais apresenta variação de passos dentre os outros 

textos dessa área. 

No primeiro parágrafo até início do segundo, já verificamos a justificativa para a 

realização do trabalho, os elementos textuais que marcam o M3P1 “justificando a relevância 

(teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa”. Nesse caso específico são: a indicação da ação de 

pesquisar uma temática de importância histórica que foi a ditadura no Brasil, a citação que 

complementa o caráter histórico e documental da obra, finalizando no início do segundo 

parágrafo com a expressão “nesta perspectiva, do ponto de vista social e acadêmico, esta 
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temática alcança um patamar de grande relevância [...]”, que claramente afirma que o estudo é 

importante e merece ser realizado.  

Já no período seguinte, temos a presença do M2P1 “Indicando os problemas/indagações 

da pesquisa”, ainda no segundo parágrafo, que é marcado pela frase interrogativa. Nesse caso, 

verificamos a repetição da questão central apresentada na seção inicial do trabalho. No entanto, 

a questão norteadora está dividida em duas perguntas que se complementam. Ainda nesse 

mesmo parágrafo, ocorre o M4P1 “caracterizando a abordagem teórica adotada” que é marcado 

pela explicação sobre o que será abordado na pesquisa, como: “os mecanismos intrínsecos da 

produção”, “a vertente literária”, “sua função social” e “sua linguagem”. Esse segundo 

parágrafo é finalizado com o M1P4, no qual o pesquisador revela a motivação pessoal para 

realizar a pesquisa proposta que foi a possibilidade de investigar “passagem do real ao 

ficcional”. 

No terceiro parágrafo o pesquisador explica sobre narrativas ficcionais, essa discussão 

realizada é paralela à análise proposta pelo trabalho, sendo marca do M4P5 “explicando um 

fenômeno empírico ou teórico relacionado ao ensino / à sociedade / à teoria”. Nesse parágrafo 

é falado sobre situações que não estão diretamente ligadas ao estudo, mas funcionam como um 

plano de fundo para a realização da pesquisa. 

No quarto parágrafo é utilizado o M1P1, no qual são indicadas as pesquisas já existentes 

nessa área em que o estudo será realizado durante o Mestrado. A marca desse passo é a indicação 

de autores e a explicação das pesquisas realizadas por eles, além de demonstrar a relação do 

pré-projeto com esses trabalhos já realizados. Ainda nesse mesmo parágrafo, o produtor do 

texto indica mais uma justificativa, realizando, assim o passo M3P1 “justificando a relevância 

(teórico e/ou sócio-política) da pesquisa”, pois expressa a relevância do estudo em priorizar o 

elo entre aspectos históricos e literários. No último período desse parágrafo o autor do texto 

utiliza novamente o passo M1P1 para indicar a relação entre teoria e justificativa, ou seja, cita 

uma pesquisa prévia para embasar sua justificativa.       

No penúltimo parágrafo o produtor do texto utiliza novamente o M4P5 para explicar 

uma situação que é um background da pesquisa em que cita outro trabalho para explicar a 

questão do ensino literário que precisa ser reavaliado. Então, o último parágrafo da seção é 

construído através do passo M4P1, no qual novamente o produtor do texto caracteriza a 

abordagem teórica do trabalho. Nesse ponto do texto, o autor expõe como será abordada a 

análise da obra; além disso, indica uma determinada concepção de estudo a qual irá seguir que 

é entender a Literatura como uma janela para o mundo.  
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Na construção dessa seção, podemos observar que há muitos passos realizados com a 

finalidade de demonstrar o contexto que cerca a pesquisa, não só os aspectos ligados a fatos da 

educação, mas também questões teóricas que rodeiam o objeto de estudo. Desse modo, apesar 

de ser a segunda seção, funciona como uma introdução ao trabalho que se pretende realizar; 

além disso, serve para demonstrar os conhecimentos gerais do mestrando acerca da sua própria 

pesquisa.  

Vejamos agora, no Quadro 5, a seguir, uma seção de justificativa da área de Linguística; 

também procuramos um exemplar que apresentasse o maior número de passos distintos. 

Quadro 5 - Justificativa do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

Movimentos 

e passos 
Texto 

M2P3 
Esta pesquisa no campo da linguística textual tem por objetivo colaborar nas discussões teóricas e nas abordagens 

metodológicas sobre os processos de leitura e produção de textos, mais especificamente na construção tópica. 

M4P1 

Postulamos, no início desta pesquisa, a observação do emprego de grupos nominais rotuladores, destacando a 

função destes elementos linguísticos como encadeadores dos tópicos discursivos, ou seja, estudaremos o funcionamento 

desses operadores na progressão textual, sumarizando porções do texto, explicitando ou não, uma relação com a 

estruturação das ideias no texto,  

M5P3 
nas redações (texto dissertativo argumentativo) de alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio em uma escola de rede 

filantrópica Unidade Cenecista Popular de Teresina, Teresina-PI,  

M5P1 
um pré-requisito para a escolha da instituição foi o fato de ela participar de um projeto filantrópico que concede bolsas 

de estudo para comunidades/famílias carentes. 

M5P2 
No entanto, na seleção dos dados para o estudo, partimos para estudar a estruturação do texto feita pelos alunos, 

selecionando o tópico discursivo como objeto de estudo e verificando que estratégias poderiam explicitar o 

encaminhamento tópico. 

M4P1 

O estudo, pois, tem como enfoque o planejamento e o desdobramento da temática do texto, no texto, assinalando 

os constituintes tópicos como linha estruturante dos discursos, seja oral ou escrito, particularizando o discurso escrito 

como fonte de estudo, haja vista estudarmos a escrita de textos de alunos/as. O tópico, assim, será abordado como um 

processo constitutivo da discursividade. 

M4P4 

Entendemos que a referenciação, ou seja, processo de criação e recriação do discurso nas práticas de linguagem, 

em diversos contextos interativos, implica, da parte dos interlocutores, a realização de escolhas linguísticas significativas 

para a produção de dizeres, entre as múltiplas possibilidades que a língua oferece. Esse processo diz respeito, então, às 

operações efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve. Dessa forma, o sujeito faz escolhas 

significativas para representar estados de coisas, com vistas à concretização do seu projeto de dizer (KOCH, 2003). Isto 

é, os processos de referenciação são escolhas do sujeito em função de um querer-dizer, expressando suas intenções. 

M4P5 

Essas intenções são marcadas no texto produzido pelos/as alunos/as que a delineiam em linhas de planejamento 

expressas por meio da coerência argumentativa. Trata-se de um percurso de produção esperado. O que foge à regra é o 

que constitui alvo de acompanhamento mais cuidadoso pelo professor, pois não se trata de identificar que o/a aluno/a 

não organiza o texto e nem estabelece parágrafos; mas, sim, do fato de ele/a não ordenar adequadamente as ideias, o que 

envolve o uso de operações lógicas e a capacidade de processamento cognitivo, o que compreende situações de 

aprendizagem que requerem atividades mais complexas com a linguagem na sala de aula. 

                 Fonte: Resende Castro (2018). 

Esse texto inicia apresentando o objetivo geral da pesquisa o qual não apareceu na seção 

anterior. Logo, ela é apresentada à Banca nesse momento do trabalho, apesar de ser apresentada 

novamente em seção própria. Entretanto, nesse caso, o objetivo da pesquisa está relacionado 

também à argumentação em torno da relevância da pesquisa, pois é dito que “tem por objetivo 

colaborar nas discussões teóricas e nas abordagens metodológicas”. 

Nessa construção, o pesquisador argumenta para indicar que seu estudo irá contribuir 

de maneira mais teórica para a academia. O que marca esse passo é a indicação que através da 

pesquisa sobre “os processos de leitura e produção de textos, mais especificamente na 

construção tópica”, é que contribuirá com a área.  
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O segundo parágrafo é iniciado pelo passo M4P1 “caracterizando a abordagem teórica 

adotada”, em que é indicado para o leitor como o objeto de estudo será investigado. Esse passo 

é marcado por explicações sobre como conceitos e categorias serão analisados no trabalho 

proposto. Nesse parágrafo, encontramos dois passos do movimento 5, o M5P3 “delimitando o 

corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa”, que é marcado pela exposição de qual o corpus 

utilizado na pesquisa que no caso será a redação de alunos do 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, 

apesar de ser de forma sintética, já há uma delimitação clara do objeto de estudo.  

Em seguida, o pesquisador justifica a escolha desse corpus, realizando outro passo, o 

M5P1, que é marcado por esta expressão: “um pré-requisito para a escolha da instituição” em 

que é apresentado um motivo para que a escolha dessas redações específicas seja relevante para 

a pesquisa, embora também seja de forma resumida. 

No terceiro parágrafo, observamos a ocorrência do passo M5P2 “indicar e /ou descrever 

os procedimentos de análise de dados”, então o pesquisador explica e descreve de maneira 

sintética como será realizada a análise dos dados; como se trata de uma proposta é esperado 

algo mais genérico, como o apresentado. É importante salientar que a diferença entre esse passo 

e o M4P1 é indicar a visão teórica que a pesquisa terá frente ao objeto de estudo; já no passo 

M5P2 é o estabelecimento prévio para a explicação e descrição dos procedimentos de análise 

que serão ainda realizados. 

O quarto parágrafo é novamente marcado pelo M4P1, destacamos como marca do passo 

nesse trecho a expressão “O estudo, pois tem como enfoque” a qual demarca a abordagem 

teórica que a pesquisa seguirá. 

O passo M4P4 marca o penúltimo parágrafo inteiro, pois é utilizado para indicar a 

definição do conceito “referenciação”. Então, as expressões “Entendemos que a referenciação” 

e “Esse processo diz respeito, então” indicam como o termo é definido pelo pesquisador em 

seus estudos, conforme a orientação teórica que ele segue. 

No último parágrafo é descrito como o fenômeno da referenciação ocorre nos textos dos 

alunos, segundo a visão do pesquisador. Nesse caso, temos o passo M4P5 “Explicando um 

fenômeno empírico ou teórico relacionado ao ensino/ à sociedade/ à teoria”, que é a realização 

da referenciação pelos alunos indicados na pesquisa. A marca desse passo é a realização de uma 

descrição ou explicação de um fato ou situação empírica ou teórica que esteja ligada ao objeto 

de estudo, criando um pano de fundo para contextualizar a pesquisa proposta. Desse modo, 

nesse exemplo, podemos verificar que a seção foi construída, assim como no exemplo anterior, 

para oferecer um background que envolve o estudo que se pretende realizar durante o Mestrado. 
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Diante do que foi exposto, apresentaremos dois modelos para cada área, indicando a 

ordem em que aparecem nos textos, para, em seguida, discutirmos as diferenças de organização 

retórica entre as duas áreas. 

É importante salientar que as tendências indicadas nos modelos são possibilidades de 

ocorrência e não uma norma que serve de condição única para a construção do texto. Além 

disso, é baseado no corpus que tivemos acesso. Conforme a análise do corpus dos pré-projetos 

de Linguística chegamos a esse modelo. 

Modelo que descreve a ordem e a ocorrência dos movimentos e passos retóricos para a 

seção de justificativa da área de Linguística: 

1º MOVIMENTO 1 - INDICANDO MOTIVAÇÕES 

DEFLAGRADORAS DA PESQUISA  

M1P 1 - Reportando pesquisa prévia  

M1P 2 - Apresentando lacunas na área de pesquisa  

M1P 3 - Indicando problemas empíricos  

M1P 4 - Alegando motivações pessoais para a escolha do tema. 

2º MOVIMENTO 4 - APOIANDO-SE NO CAMPO TEÓRICO  

M4P 1 - Caracterizando a abordagem adotada  

M4P 3 - Historiando conceitos/categorias/abordagens da área de pesquisa  

M4P 4 - Definindo conceitos  

M4P 5 - Explicando um fenômeno (deve haver relação com a teoria). 

3º MOVIMENTO 3- REIVINDICANDO A 

APLICABILIDADE/UTILIDADE DA PESQUISA  

M3P 1 - Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-política) da pesquisa.  

M3P 2 - Indicando possíveis benefícios da pesquisa.  

MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS NORTEADORES DA 

PESQUISA  

M2P 1 - Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

M2P 3 - Apresentando objetivos da pesquisa 

M2P4 - descrevendo sinteticamente a obra/objeto de estudo.  

MOVIMENTO 5 - INDICANDO MEIOS DE REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA  

M5P1 - Justificando a escolha do corpus 

M5P2 - Indicar e /ou descrever os procedimentos de análise de dados 

M5P3 - Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa. 

Para concluir que a ordem dos três primeiros movimentos retóricos seja essa 

apresentada, observamos as seis primeiras linhas de cada seção; assim, dentre os dez textos 
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analisados, cinco apresentaram o movimento 1; três o movimento 4; dois o movimento 3; e um 

o movimento 3. Depois analisamos as seis linhas posteriores e verificamos que cinco 

apresentavam o movimento 4; quatro apresentavam o 1; e um teve apenas o movimento 3, que 

foi o pré-projeto LG10. O outro padrão que observamos foi a partir da linha vinte de cada texto 

no qual apresentavam os movimentos 1 ou 4, e em seguida realizavam o movimento 3. Isso 

ocorreu em seis textos, porém em dois textos encontramos o movimento 4 e em outro o 

movimento 2. 

Como já foi dito anteriormente, o movimento 3 seria o movimento obrigatório conforme 

o edital, entretanto o trabalho LG06 não apresentou esse movimento. Todavia, como se trata de 

pré-projetos aprovados pela Banca, estão autorizados a fazer parte da comunidade acadêmica, 

e cumpriram sua função social, o que reforça nossa afirmação de que a presença ou a ausência 

de certo movimento ou passo não seja uma regra para que o texto cumpra sua função. 

O modelo para a área de literatura foi o seguinte: 

1º MOVIMENTO 1 - INDICANDO MOTIVAÇÕES 

DEFLAGRADORAS DA PESQUISA  

M1P 1- Reportando pesquisa prévia  

M1P 2 - Apresentando lacunas na área de pesquisa  

M1P 4 - Alegando motivações pessoais para a escolha do tema. 

2º MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS NORTEADORES DA 

PESQUISA  

M2P 1- Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

M2P 2 - Declarando hipóteses da pesquisa  

M2P 3 - Apresentando objetivos da pesquisa 

M2P4 - descrevendo sinteticamente a obra/objeto de estudo.  

MOVIMENTO 3 - REIVINDICANDO A 

APLICABILIDADE/UTILIDADE DA PESQUISA  

M3P 1- Justificando a relevância (teórico e/ou sócio-política) da pesquisa.  

MOVIMENTO 4 - APOIANDO-SE NO CAMPO TEÓRICO  

M4P 1 - Caracterizando a abordagem adotada  

M4P 4 - Definindo conceitos  

M4P 5 - Explicando um fenômeno (deve haver relação com a teoria). 

MOVIMENTO 5 - INDICANDO MEIOS DE REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA  

M5P2- Indicar e /ou descrever os procedimentos de análise de dados. 

Na área de Literatura, só foi possível observar tendência de ordenação nos dois 

primeiros movimentos; nas seis primeiras linhas temos cinco textos com o movimento 1; quatro 
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com o movimento 3; e um com o movimento 2. O movimento que tende a aparecer logo após 

é o 2, porque verificamos em cinco textos essa ordem, mas em três encontramos o movimento 

4 e em dois o movimento 1. A partir do terceiro, não foi possível observar um padrão de 

ordenação. Na área de Literatura também houve um texto em que não apresentou o movimento 

3, o pré-projeto LT01. 

Na comparação entre os modelos das duas áreas, verificamos que a ordem dos 

movimentos é diferente e a quantidade de passos também é diferente, sendo natural, pois se 

trata de modos de práticas disciplinares diferentes. Entretanto, apesar dessas diferenças há 

semelhanças, como podemos verificar que é a ocorrência dos mesmos movimentos e passos 

com apenas algumas exclusões.  

Para demonstrar a ocorrência desses passos, apresentaremos trechos dos textos em que 

aparecem, lembrando de que os pré-projetos estão em anexo e podem ser consultados na íntegra 

caso seja necessário; além disso, convém salientar que colocamos o parágrafo inteiro em que o 

passo ocorre, para contextualizar o leitor, mesmo que em um único parágrafo ocorra mais de 

um passo. 

Iniciaremos essa discussão pelo movimento 1, pois é o que introduz a maior parte dos 

textos, aparecendo em quatorze dos vinte textos analisados. Depois passaremos para o 

movimento 3, o qual foi o que mais ocorreu em nosso corpus, aparecendo dezoito vezes.  

Desse modo, seguiremos a ordem da quantidade de ocorrências, porque a ordenação em 

que ocorrem os passos nas duas áreas começa a se diferenciar a partir do segundo movimento. 

Por isso, adotamos o critério de quantidade de ocorrência no lugar da ordem. 

Os trechos a seguir apresentaram o M1P1 “reportando pesquisa prévia”. 

Trecho do pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

Na produção do TCC recorreu-se principalmente aos trabalhos de Medeiros 

(2012), Luft & Fischer (2014), Fischer et al (2012). Fischer et al (2012) 

analisam questões do ENEM entre os anos de 1998 e 2010, com objetivo de 

identificar quais autores, períodos literários são recorrentes no exame e além 

disso, saber o percentual de questões de Literatura abordada nessa avaliação. 

No entanto, os autores supracitados não se preocupam em relacionar a 

abordagem de questões de literatura com a formação da identidade do aluno. 

Nesse parágrafo, temos dois passos, o M1P1 e o M1P2 “apresentando lacunas na área 

de pesquisa”, primeiro apresenta as pesquisas prévias sobre o seu tema de pesquisa e em seguida 

aponta a lacuna a que sua pesquisa irá preencher. Logo, como podemos verificar o que marca o 

M1P1 é a citação de autores, indicando a pesquisa que foi realizada sobre o objeto de estudo do 

pré-projeto; isto é, o pesquisador informa para o leitor a existência de pesquisas anteriores com 
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objetivos semelhantes e o fato de ter a consciência que desses estudos servirão de base para o 

estudo que será realizado no decorrer do Mestrado. 

Trecho do pré-projeto LT09 (ANEXO S) 

Percebemos também em outros autores, os reflexos da nossa inquietação. 

Ricardo Domeneck (2014), por exemplo, ao escrever sobre a literatura 

brasileira sob regimes autoritários destaca que, “se a história mantém na 

memória o registro de regimes autoritários em suas datas e listas de nomes, é 

na literatura que muitas vezes sobrevive o aspecto humano e pessoal das 

tragédias que esses governos desencadeiam‟. Priorizar uma prática efetiva 

de leitura de obras ficcionais da época da ditadura militar no contexto 

curricular das escolas de ensino Fundamental e Médio estabeleceria elos de 

significados entre o homem e os diferentes tempos históricos, sem perder a 

dimensão do literário, da contação, da ficção, do realismo mágico. Magnani 

(1989: 29), por sua vez, destaca que, discutir as conexões entre leitura, 

literatura e escola é repensar a dicotomia entre prazer e saber, além de pensar 

essas relações do ponto de vista de seu funcionamento sócio histórico. 

Nesse trecho do texto, no parágrafo inteiro, temos o M1P1 e o M3P1 “justificando a 

relevância (teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa”; o primeiro aparece no início e no final do 

parágrafo, os dois períodos que contêm o passo são marcados pela relação de continuidade na 

qual o pesquisador estabelece uma relação de pesquisa anterior a sua que teve objetivo 

semelhante, que no texto é revelado nesse trecho “Percebemos também em outros autores, os 

reflexos da nossa inquietação [...]”. Nesse trecho, o autor explica que sua pesquisa tem 

relevância para o ensino, relacionando uma pesquisa prévia como o que seu trabalho de 

Mestrado poderá apresentar como resultados. No fim do parágrafo, é indicada outra pesquisa 

que contribui para reforçar o argumento do autor em destacar tanto a pesquisa prévia como em 

ressaltar a relevância do estudo que será realizado no Mestrado. 
Trecho do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Márcia Souto Ferreira (2011) apresenta trabalho relativo ao autor 

moçambicano, reportando-se à diversidade de tempos e espaços presentes na 

narrativa cuja principal característica é a dinamicidade. Para ela, as 

personagens não têm apenas uma identidade. São, portanto, multifacetados, 

o que corrobora com a afirmação de que Bartolomeu Sozinho tem profunda 

representatividade. Já Anselmo Peres Alós (2010) afirma que a personagem 

mais significativa da referida obra é Vila Cacimba, após caracterizar cada 

uma delas. 

Esse parágrafo apresenta apenas o M1P1; através desse passo, o pesquisador explica 

como as pesquisas citadas caracterizam a obra em estudo. Dessa forma, nos dois estudos 

prévios, podemos observar uma discussão sobre os aspectos do objeto de estudo que o pré-

projeto planeja trabalhar. 

Trecho pré-projeto LG 01 (ANEXO A) 
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Em se tratando da relevância da proposta ora elucidada, optou-se por buscar 

investigações feitas em relação à variação de /λ/, para testá-la e avaliá-la 

como possível de um tema a ser pesquisado. Assim, encontram-se alguns 

antecedentes da pesquisa, como os de: Pinheiro (2009), que analisou o 

comportamento das variáveis lateral palatal e nasal palatal no português 

falado na comunidade de Belo Horizonte / MG, com vistas a observar os 

fatores que influenciam a variabilidade da fala, tendo como base a Teoria 

Variacionista Laboviana e o Modelo de Difusão Lexical (WANG, 1969); 

Ferreira (2011), que analisou a variação da lateral palatal na região sul do 

Brasil, com o objetivo de analisar a distribuição de três variantes: a 

despalatalização, a vocalização e o apagamento; Quandt (2014), que 

objetivou analisar o comportamento da lateral palatal na fala culta e popular 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Municípios de Nova Iguaçu e do 

Rio de Janeiro, este representado por Copacabana e da Região Metropolitana 

de Lisboa (Oeiras e Cacém). No entanto, possibilitou-se considerar a referida 

proposta como ainda não estudada nos trabalhos científicos desenvolvidos na 

área da sociolinguística variacionista, comprovando assim, o seu ineditismo 

para os estudos em sociolinguística. 

Nesse exemplar, encontramos a mesma configuração estrutural do LT05, em que 

primeiro aparece o M1P1, em seguida o M1P2; ou seja, o pesquisador inicia sua explicação 

sobre a pesquisa prévia, para depois discutir em que seu trabalho irá avançar ou trazer algo de 

novo, sendo o de preencher a lacuna apontada. Nesse parágrafo, a marca do M1P1 é 

“encontram-se alguns antecedentes da pesquisa”, em que explicitamente é indicado que se está 

apresentando pesquisas prévias. 

Trecho do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Podemos citar aqui como resultados das pesquisas realizadas pelo GETOE 

os estudos de Lima (2013), Santos (2013), Silva (2014), e Sousa e Lima 

(2015), cujo objetivo consistiu em analisar a construção de sentidos das 

ocorrências dos adjetivos bom, fiel e falso, grande, bem como fino e grosso, 

respectivamente. Tais estudos concluíram que por meio de uma dinâmica de 

interação, decorrem variações de sentidos para um mesmo adjetivo e, é na 

diversidade de sentidos que a identidade se estabelece.  

No contexto em que esse parágrafo está inserido, já é previamente indicado que “os 

pesquisadores trabalharam e continuam trabalhando a construção de sentidos de alguns verbos 

e adjetivos”; logo antes desse trecho, o pesquisador explica sobre esses estudos e continua nesse 

trecho, em que observamos a citação das pesquisas, uma das marcas do M1P1. 

Dessa maneira, como vimos nos exemplos anteriores, para fazer a relação desses 

trabalhos com a pesquisa proposta, é necessário apresentar a referência, porque através dela se 

indica ao leitor qual pesquisa está sendo discutida. Nesse texto, os dois primeiros parágrafos 

apresentam apenas o passo M1P1. 
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As duas estruturas recorrentes do M1P1 foram as de apresentar primeiro a pesquisa 

prévia, seguida da indicação da lacuna que o estudo irá sanar e a de ocorrer sozinho no parágrafo 

sem apresentar essa relação.  

Nos trechos a seguir, discutiremos a ocorrência e a configuração textual do M1P2, o 

qual ocorreu em cinco dos vinte textos analisados. 

Trecho do pré-projeto LG02 (ANEXO B) 

Em Discurso e Leitura (2012a), Orlandi suscita algumas reflexões, 

como: “quando a escola ensina ler, propicia ao aluno condições para que se 

produza a compreensão? Atinge o funcionamento ideológico da linguagem?” 

(ORLANDI, 2012a, p. 158). Aqui, pode-se reformulá-las e perguntar: O LD, 

em seu processo de leitura, dá condições para que os alunos de fato 

compreendam? Até que ponto ele faz com que o aluno perceba a linguagem 

como um sistema ideológico e dotado de interpretações possíveis? Tentar 

responder a essas questões é fazer vir à tona a investigação dos níveis de 

leitura propostos nos LDs, especialmente os de Língua Portuguesa. O 

trabalho presente se propõe a responder, ou ao menos discutir, questões já 

suscitadas. Estar-se-á, assim, preenchendo um espaço deixado aberto.  

O exemplo apresenta dois passos, o M4P2 “justificando a adequação da categoria 

teórica/teoria ou obra de referência escolhida” no início; em seguida, apresenta duas questões 

norteadoras da pesquisa (M2P1) e, no último período, temos o M1P2 em que retoma as questões 

norteadores e explica quais lacunas a pesquisa irá preencher. As outras duas ocorrências do 

M1P2 já foram demonstradas anteriormente, quando analisamos os trechos dos pré-projetos 

LG01 e LG09. 

Trecho do pré-projeto LT07 (ANEXO G) 

A despeito da atenção dada pela crítica ao romance, parece que ainda não se 

tem reconhecido nos elementos simbólicos do texto a comunicação entre o 

arquétipo literário e o sócio-histórico. É por isso que a pesquisa contribuirá 

para a discussão teórica da literatura, que infelizmente vem sendo afastada 

pelo exagero dos estudos extrínsecos da obra literária. 

Nesse exemplo, o M1P2 é marcado, principalmente, pela frase no último período “É por 

isso que a pesquisa contribuirá para a discussão teórica da Literatura”, apresenta-se a lacuna 

que é a falta de reconhecimento entre elementos simbólicos e os arquétipos. Dessa maneira, 

explica que a pesquisa irá preencher essa lacuna; nesse exemplo, apenas esse passo constitui o 

parágrafo.   

Apresentaremos, a seguir, o exemplo do passo M1P3 que apareceu apenas na área de 

linguística e em apenas um texto: 

Trecho do pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

Com base na vivência diária de sala de aula de língua inglesa (LI) em turmas 

de Ensino Médio e observações quanto às necessidades dos alunos em ter 
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atividades mais dinâmicas, surgiu o interesse em pesquisar a respeito do uso 

didático das tecnologias da informação e da comunicação em sala de aula, 

visando contribuir para a melhoria do aprendizado dos alunos, bem como 

oferecer subsídios teóricos e práticos que possam auxiliar os professores a 

tornarem suas aulas mais atrativas. 

O M1P3 é marcado pela indicação de uma determinada realidade, vivenciada 

empiricamente, em que o pesquisador ou faz parte ou apenas a observa. Nesse trecho, indica 

que o pesquisador faz parte da situação empírica. Então, o M1P3 “indicando problemas 

empíricos” é quando ocorre esse tipo de explicação, servindo como uma motivação 

deflagradora da pesquisa.   

Nos trechos apresentados a seguir, discutiremos sobre a ocorrência do M1P4, o qual foi 

observado em sete textos da área da Literatura e em dois da Linguística: 

Trecho pré-projeto LT06 (ANEXO P) 

Foi seguindo esta temática da violência representada pela 

literatura de memória que, desde a graduação, nos interessamos pelo 

assunto, quando emergimos no universo da disciplina Literatura e 

Política. Na oportunidade lemos obras como A festa de Ivan Ângelo, 

um romance fragmentado em contos, que tem como pano de fundo a 

ditadura militar instalada no Brasil na década de 60. Também lemos 

obras como Quarup de Antonio Callado, Feliz ano novo de Rubem 

Fonseca, que fazem a mesma abordagem temática. Além de assistirmos 

a filmes que abordam a questão do regime militar, tais como Alma 

Corsária (1993) de Carlos Reichenbach e O que é isso companheiro? 

(1997) de Bruno Barreto.  

Trecho pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

A escolha do romance Meridiano de Sangue como objeto desse estudo 

foi feita tanto pelo o interesse especial do pesquisador na literatura do Sul do 

Estados Unidos, marcado pela presença constante de releituras lendárias e 

do narrador da literatura oral, quanto pela necessidade de aprofundar a 

interpretação do texto, pois apesar do número de artigos e livros dedicados 

as obras do autor, são raras as referências a ele nas produções acadêmicas 

do Brasil, sendo que as críticas escritas sobre a obra de McCarthy se 

encontram geralmente sob o domínio do revisionismo histórico ou do estudo 

dos elementos religiosos para composição da trama. 

Nos dois textos os passos acontecem logo no primeiro parágrafo da seção; como já 

demonstramos no modelo, esse passo é preferido por cinco dos dez pré-projetos analisados; o 

M1P4 “alegando motivações pessoais para a escolha do tema” é marcado pela indicação de 

afeição pessoal pelo tema que será abordado no estudo. Nos dois exemplos, as seguintes 

expressões marcam essa característica: “nos interessamos pelo assunto” e “pelo interesse 

especial do pesquisador na Literatura do Sul dos Estados Unidos”. 

Trecho pré-projeto LG02 (ANEXO B) 
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A Análise de Discurso sempre esteve presente na minha vida, mesmo 

antes de eu ingressar no curso Letras. Fiz um curso Técnico em 

Administração concomitante ao Ensino Médio e lá fazíamos análises de 

propagandas, da localização do produto, das cores, dos lugares em que as 

palavras em colocadas e tudo aquilo me despertava um grande prazer. Nem 

podia eu pensar que futuramente trabalhar com os sentidos e ideologias 

através da linguagem faria tanto sentido como hoje me faz. Depois disso, nas 

primeiras semanas de aula do curso de Letras/Português, presenciei a 

apresentação de um trabalho que analisava o papel da mulher no livro São 

Bernardo, de Graciliano Ramos, tratando da questão do sujeito, do 

assujeitamento da mulher, das ideologias etc. Essas discussões ficaram 

marcadas, principalmente o nome da corrente “Análise de Discurso”, o que 

me fez despertar o desejo de aprofundar conhecimento em tal teoria.  

Trecho pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Justificamos nossa pesquisa pelo fato de temos participado do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), por 

intermédio do qual tivemos a oportunidade de trabalhar com as ocorrências 

dos adjetivos fino e grosso pelo viés teórico da TOPE, por isso decidimos 

continuar trabalhando com a mesma teoria, no entanto, agora iremos 

descrever o funcionamento semântico-enunciativo dos adjetivos novo e velho, 

considerando a construção de sentidos de suas ocorrências. 

Na área de Linguística, o M1P4 só aparece no início do projeto LG02; já nesse outro 

exemplo, ocorre na décima quinta linha do texto, após o M1P1. Desse modo, no primeiro 

exemplo, é bastante clara a descrição do envolvimento pessoal do pesquisador com o estudo 

pretendido, como nessa expressão “esteve presente na minha vida”. Já no segundo, a relação 

pessoal é marcada através da indicação de continuidade da pesquisa a qual começou na 

Iniciação Científica, conforme foi indicado, apesar de ser um motivo pessoal, também possui 

menos carga subjetiva que os apresentados anteriormente, porque demonstra uma obrigação 

acadêmica tácita, em que estudantes de Iniciação Científica são orientados a seguir os estudos 

na Pós-Graduação. 

É importante salientar também que a indicação da temática trabalhada e a orientação 

teórica contribuem para a identificação do pesquisador. Diante disso, discutiremos agora os 

passos do movimento 3, sendo que o M3P1 foi o que mais ocorreu nos textos analisados, em 

dezoito dos vinte pré-projetos; para efeito de comparação o segundo passo que mais ocorreu foi 

o M1P4 com nove ocorrências. 

Trecho do pré-projeto LT04 (ANEXO N)   

Esse estudo, enquanto relevância acadêmica e social, ampliará o 

escopo teórico acerca da narrativa de Primo Levi e as características 

do trauma em sua obra memorialística, relacionando-a com o livro de 

Michel Laub e percebendo de que forma a literatura brasileira 

procurou expressar, por meio de seus autores, os acontecimentos 

históricos na ficção. 
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Trecho do pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

Questões como essa são relevantes quando se deseja realizar um 

estudo para entender os processos criativos e os levantamentos de 

hipóteses sobre as verdadeiras intenções de um determinado autor ao 

se apropriar de um texto de outro. 

Trecho do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Pelas justificativas supracitadas, consideramos pertinente o 

estudo pretendido com esta proposta de dissertação, pois a mesma 

encontra respaldo na necessidade de conhecimento dos aspectos 

literários relativos à identidade africana e acresce informações às 

demais pesquisas, já que faz alusão a um elemento da narrativa até 

então não explorado e que é uma peça-chave para os mecanismos de 

entendimento do processo pós-colonial: Bartolomeu Sozinho. Enfim, 

pretendemos analisar as memórias coletivas e individuais da 

personagem, através da construção narrativa de Mia Couto, dos 

relatos apresentados e da bibliografia relacionada ao tema. 

Nos dois primeiros exemplos, o passo M3P1 “justificando a relevância (teórico e/ou 

sócio-política) da pesquisa” é marcado pela presença do adjetivo “relevante”, em que 

claramente o pesquisador indica o que há de relevante em seu trabalho, somada a indicação da 

relevância, há a explicação da importância do estudo seja para o desenvolvimento teórico, 

social, político ou educacional. 

Já no exemplo do LT10, o que marca a ocorrência do passo é a expressão “consideramos 

pertinente o estudo [...]” que é o indicativo de importância que está sendo atribuída a pesquisa. 

É importante salientar que o M3P1 e o M1P4 são diferentes, porque não se trata de relevância 

pessoal para o proponente do projeto, mas para a comunidade acadêmica e/ou a sociedade. 

Além disso, não é uma situação deflagradora da pesquisa, mas um indicativo de o quanto a 

pesquisa é importante e merece ser realizada. 

Trecho do pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

Este Pré-projeto ancora uma enorme relevância acadêmica e social 

para a Área de Linguística, em especial à Sociolinguística, visto que, do ponto 

de vista teórico, abarca diversos estudos empreendidos pelos principais 

especialistas na área, publicados em livros e em revistas científicas, bem como 

os trabalhos desenvolvidos em programas de Pós-graduação de 

universidades brasileiras. 

Trecho do pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

Então, trabalhar em cima de uma realidade como essa é de suma 

importância, para que esses alunos possam compreender como se dá o 

fenômeno de letramento, uma vez que este não é tão percebido na sociedade, 

para que se perceba, também, como esses discentes fazem uso da escrita no 

ambiente escolar, porque um tema como esse contribui bastante nas lacunas 
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a serem preenchidas no que se refere ao fenômeno de letramento no contexto 

de ensino. 

Trecho do pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

Nesse sentido, o filme, considerado como um texto multimodal, isto é, 

um texto em que vários modos de representação interagem na construção de 

sentido pode ser usado como instrumento de aprendizagem na sala de aula de 

língua inglesa. O filme pode ser considerado um acréscimo importante na 

sala de aula para o professor que deseja aproximar o contexto pedagógico a 

situações reais de comunicação, nas quais os vários modos de representação 

semiótica não podem ser desprezados pelos participantes da interação na 

construção de sentido para a linguagem. 

Como podemos observar, nos três exemplos, há uma explicação sobre a relevância da 

pesquisa marcada pelas expressões: “enorme relevância acadêmica e social”, “essa é de suma 

importância” e “um acréscimo importante na sala de aula”. Dessa forma, como já explicamos 

anteriormente, o pesquisador indica o que seu trabalho irá apesentar de importante para que se 

faça necessária sua realização.  

Veremos agora os trechos que ilustram a ocorrência do passo M3P2 o qual aparece em 

apenas cinco trabalhos da área da Linguística, a seguir apresentamos dois exemplos: 

Trecho do pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

Com o Pré-projeto, pretende-se contribuir com um mínimo que seja 

para a formação linguística dos usuários da língua portuguesa e para os 

interessados no assunto que buscam explicações do modo como ocorrem as 

variações linguísticas em uma determinada comunidade, e os aspectos que 

envolvem este processo. Além do mais, pretende-se também, que a proposta 

possa fomentar debates teóricos sobre o tema e incitar novas investigações. 

Trecho do pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

Tendo em vista a realidade dos professores de inglês do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí, a presente pesquisa pode 

contribuir para a prática desses professores, bem como para a instituição, 

que, a par da importância do uso das TIC na sala de aula de línguas, pode 

oferecer capacitações aos seus professores, bem como disponibilizar 

ferramentas necessárias. 

O passo M3P2 “indicando possíveis benefícios da pesquisa” é marcado por projeções 

de consequências da pesquisa, as quais vão beneficiar a sociedade, a academia e o ensino. Trata-

se de um passo que pode ser confundido com o M3P1, porque é uma relevância que está sendo 

atribuída à pesquisa, porém consiste de uma indicação em que irá contribuir, além de indicar, 

como citamos, áreas da sociedade que serão beneficiadas. 

Nos dois exemplos supracitados, temos o uso do verbo “contribuir”, “contribuir com um 

mínimo que seja para a formação linguística” e “contribuir para a prática desses professores”. 

Assim, observamos que essa indicação é diferente da explicação da relevância da pesquisa, ou 
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seja, o M3P1 indica a importância de se realizar a pesquisa e o M3P2 serve para apresentar o 

que a pesquisa retornará para uma ou várias áreas da sociedade. 

Esses foram os passos encontrados para realizar o movimento 3 “reivindicando a 

aplicabilidade/utilidade da pesquisa” em que, como podemos observar, são apresentados 

argumentos para convencer a Banca para justificar a realização da pesquisa proposta, a seguir 

analisaremos os passos utilizados para realizar o movimento 4 “apoiando-se no campo teórico” 

que apresenta as relações teóricas que o pesquisador utilizou para planejar sua pesquisa. 

Seguiremos essa ordem, porque foi o segundo movimento que teve maior ocorrência nessa 

seção, quatorze no total, sete para cada uma das disciplinas estudadas. 

Então, iniciaremos apresentando o passo M4P1 “caracterizando a abordagem adotada” 

o qual ocorreu em dois trabalhos de Literatura e quatro de Linguística. Vejamos os exemplos a 

seguir:  

O pré-projeto LT09 foi analisado anteriormente, por isso não iremos colocar o parágrafo 

na integra, só retomaremos o trecho em que o movimento ocorre: 

O embandeiramento que reveste esta proposta de estudo reside 

exatamente na possibilidade de estudar o jogo de produção desta obra 

ficcional que retrata a época da ditadura militar no Brasil, sentindo, 

descobrindo os mecanismos intrínsecos desse produzir, sua vertente literária, 

sua função social, sua linguagem, sua preocupação com os elementos 

estruturantes da narrativa, seu público alvo, tudo isso, sem perder a magia 

da literatura, as inovações do discurso, a estruturação do enredo, o perfil e 

ação dos sujeitos hora literários mais amarrados a uma existência histórica, 

real. 

Trecho do pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

A diferença de ambas, o estudo aqui tentado procura enveredar pelas 

marcas no texto, por isso a especificação de espaço simbólico e a recorrência 

ao fenômeno da intertextualidade. Essas duas perspectivas são então 

aproveitadas pela integração do que Antonio Candido nomeou como redução 

estrutural, conceito de já desenvolvido por Lévi-Strauss sobre a obra de arte 

em seu O pensamento selvagem (2008). A escolha desse conceito que integra 

mimese e história foi feita pela necessidade de uma 

crítica integradora, capaz de mostrar (não apenas enunciar 

teoricamente, como é de hábito) de que maneira a narrativa se 

constitui a partir de materiais não literários, manipulados a fim 

de se tornarem aspectos de uma organização estética regida por 

suas próprias leis, não as da natureza, da sociedade ou do ser. 

No entanto, natureza, sociedade e ser parecem presentes em cada 

página, tanto assim que o leitor tem a impressão de estar em 

contacto com realidades vitais (CANDIDO, 1993, p. 9). 

Os dois exemplos possuem características diferentes quanto à construção do passo, pois, 

como já indicamos anteriormente, a riqueza da língua possibilita a construção de uma mesma 
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informação de diversas formas diferentes. Assim, O primeiro não faz citação, indicando apenas 

a ideia conceitual de embandeiramento, através da expressão “embandeiramento que reveste 

esta proposta de estudo”, que é a caracterização da abordagem que será adotada na pesquisa. Já 

no segundo exemplo, além da explicação da abordagem, são indicadas as ideias conceituais de 

“intertextualidade” e “espaço simbólico” e apresenta um teórico através de citação direta. 

Portanto, verificamos nesse passo como o produtor do texto abordará teoricamente o objeto de 

estudo proposto pelo pré-projeto de pesquisa. 

Trecho pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

Nessa mesma perspectiva, Lopes (2004) defende que a escrita se 

torna importante, porque caracteriza-se como uma tecnologia, ou seja, 

pelo modo como a escrita se arraigou na sociedade, hoje ela se torna 

tão importante que o homem não é capaz de viver sem utilizá-la e, além 

disso, ela estar presente em todos os contextos sociais do indivíduo. 

Trecho pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

O estudo, pois, tem como enfoque o planejamento e o 

desdobramento da temática do texto, no texto, assinalando os 

constituintes tópicos como linha estruturante dos discursos, seja oral 

ou escrito, particularizando o discurso escrito como fonte de estudo, 

haja vista estudarmos a escrita de textos de alunos/as. O tópico, assim, 

será abordado como um processo constitutivo da discursividade. 

Trecho pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

De acordo com Cronin (2009) a linguagem associada ao cinema 

trabalha como uma interseção de conhecimentos culturais, fazendo 

com que o estudo de uma linguagem seja bem mais que somente um 

estudo de signos, pois aprender uma língua envolve ter contato com a 

mesma diretamente e com a sua cultura. 

Nos exemplos LG04 e LG07 são indicados textualmente que a abordagem utilizada no 

trabalho segue um determinado teórico. Sendo que, nos dois exemplos, verificamos por meio 

das expressões “Nessa mesma perspectiva, Lopes (2004)” e “De acordo com Cronin (2009)” 

essa base teórica que o produtor do texto está utilizando, depois há a caracterização da 

abordagem da pesquisa. Já no trecho do texto LG06 é a expressão “O estudo, pois, tem como 

enfoque” que caracteriza o passo M4P1, no qual é explicado como o texto será tratado no estudo 

proposto. Esse passo é interessante, porque serve para indicar para a Banca qual a visão o 

pesquisador tem do seu objeto de estudo, isto é, qual a linha de pensamento será desenvolvida 

dentre as várias disponíveis em cada área. 

O passo M4P3 “historiando conceitos / categorias / abordagens da área de pesquisa” 

apareceu em três trabalhos da área de Linguística. Esse passo é marcado por uma sequência de 

fatos relacionados à teoria em uma linha temporal definida dentro do texto; isto é, há uma 
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descrição de fatos que são uma sequência de acontecimentos que desembocam no atual estado 

de pesquisa, o qual está relacionado com o que está sendo dito no trabalho. Vejamos os trechos 

a seguir: 

Trecho do pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

De fato, com o passar do tempo e o surgimento de inúmeros recursos 

didáticos, fez-se mister a reformulação dos métodos e práticas educacionais, 

pois, quando preso à formalidade de abordagens tradicionais, o processo de 

ensino de LI ocorre de maneira insatisfatória. Os conteúdos e os objetivos 

didáticos acabam não sendo alcançados. 

Trecho do pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

Um dos maiores desafios para os professores de línguas encontra-se 

em como capturar o interesse e estimular a imaginação dos alunos, para que 

eles possam se sentir também motivados a aprender. Esse desafio tornou-se 

maior a partir do século XX, devido a uma crescente necessidade dos 

aprendizes de outras línguas de se tornarem fluentes principalmente nos 

aspectos orais (HOWATT, 2000) surgindo então estudos na área da 

Linguística com objetivos voltados para o desenvolvimento da comunicação 

em que os aprendizes de LE precisavam saber realizar certas funções, tais 

como prometer, convidar, recusar, dentre outras, situadas em um contexto 

social e cultural (LARSEN-FREEMAN, 2000) levando em consideração 

principalmente diferentes tipos de aprendizes como, por exemplo, aqueles que 

aprendem e processam novas informações visualmente; os que necessitam 

interagir com o conteúdo, e assim por diante (VENTURELLA, 2010). 

Desse modo, ao analisar o primeiro exemplo, observamos a expressão “com o passar do 

tempo”, a qual indica a sequência de fatos dentro da abordagem que está sendo apresentada no 

texto. Já no outro exemplo, há indicação temporal mais clara na expressão “Esse desafio tornou-

se maior a partir do século XX” que é complementado por essa outra “surgindo então”; podemos 

perceber o desenvolvimento de uma sequência de fatos que estão relacionados com a pesquisa 

a qual está sendo apresentada pelo pré-projeto.  

No próximo passo, o M4P4 “definindo conceitos” apareceu em um texto da Literatura 

e em três da Linguística. Esse passo é utilizado para indicar um conceito utilizado na pesquisa, 

isto é, o pesquisador explica como uma ideia ou categoria de análise será utilizada no estudo 

proposto; geralmente, é indicado um teórico para a qual a definição do conceito foi baseada. A 

seguir, apresentamos os exemplos dos textos em que encontramos esse passo: 

Trecho pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

Há apenas algumas décadas, a identidade não estava no centro dos 

debates acadêmicos atualmente, no entanto, a identidade é um assunto de 

extrema importância e em evidência. Portanto, é possível relacionar este 

pensamento à obra Travessuras da Menina Má, detendo-nos na temática da 

representação da identidade feminina a partir da protagonista denominada 

Lyli para uma análise mais profunda acerca das possibilidades da 

fragmentação da identidade e as possíveis relações sociais, psicológicas que 



 

 
328 

 

estão inter-relacionadas, contribuindo para estas cambiantes identidades. 

Para Baumann (2005, p. 60) “uma identidade coesa, firmemente fixada e 

solidamente construída seria , uma repressão, uma limitação da liberdade de 

escolha”. 

Nesse parágrafo, temos dois passos, o M3P1 que é a justificativa e o M4P4. Já no final 

do parágrafo, encontramos uma citação direta sobre o conceito de identidade o qual será 

discutido no estudo. 

Trecho do pré-projeto LG02 (ANEXO L) 

Pesquisar leitura é importante, pois é uma atividade complexa, que 

relaciona uma diversidade de elementos. Ler, para Orlandi (2012),  

[...] é fazer um gesto de interpretação configurando esse 

gesto na política da significação. [...] A leitura atesta 

modos de subjetivação distintos dos sujeitos pela sua 

relação com a materialidade da linguagem, ou melhor, 

com o corpo do texto, que guarda em si os vestígios da 

simbolização de relações de poder, na passagem do 

discurso a texto, em seus espaços abertos de significação 

(ORLANDI, 2012b, p. 68). 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO P) 

Entendemos que a referenciação, ou seja, processo de criação e 

recriação do discurso nas práticas de linguagem, em diversos contextos 

interativos, implica, da parte dos interlocutores, a realização de escolhas 

linguísticas significativas para a produção de dizeres, entre as múltiplas 

possibilidades que a língua oferece. Esse processo diz respeito, então, às 

operações efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve. 

Dessa forma, o sujeito faz escolhas significativas para representar estados de 

coisas, com vistas à concretização do seu projeto de dizer (KOCH, 2003). Isto 

é, os processos de referenciação são escolhas do sujeito em função de um 

querer-dizer, expressando suas intenções. 

Como foi observado nos exemplos, as definições são a indicação do que certa ideia ou 

categoria é constituída, ou seja, é delimitar determinada categoria teórica. Nesses exemplos, as 

expressões “Ler, para Orlandi, é” e “Entendemos que a referenciação” e indicam essa 

delimitação dos termos “ler” e “referenciação”. Além disso, também são seguidas de 

explicações sobre o conceito ou categoria que serão discutidos na proposta de pesquisa. 

Passamos agora para a discussão dos exemplares do passo M4P5 “Explicando um 

fenômeno”; como já indicamos anteriormente, está relacionado à relação entre teoria e objeto 

de estudo que o pesquisador faz, criando um contexto para demonstrar qual a ótica sobre o 

objeto de estudo será utilizada no decorrer do trabalho. Esse passo ocorreu em quatro textos 

tanto da Linguística quanto da Literatura. Vejamos os exemplos: 

Trecho pré-projeto LT01 (ANEXO K) 
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Outrossim, no que diz respeito à presença do mestiço na sociedade 

brasileira, elemento singular na construção de nossa identidade nacional, 

aponta-se que esse é vítima de uma ideologia racista, uma vez que se tentar 

anular suas características afrodescendente, numa tentativa de 

branqueamento de raça em que, sob um viés ideológico racista, pretende-se 

sobrepor o elemento branco ao ponto de minimizar a existência de qualquer 

raiz africana na construção de nossa sociedade. 

Trecho pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

Segundo Diana e Mário Corso (2006, p. 53) “o conto da Chapeuzinho 

contém um drama sobre a perda da inocência e isso está preservado em todas 

as versões”. Carter e Jordan não são diferentes nesse aspecto e nos induzem 

a questionar sobre outros momentos vividos pela humanidade onde o caráter 

feminista e militante de Carter evidencia-se e nos remete a outros 

questionamentos e constatações como: Quem de nós nunca foi Chapeuzinho 

Vermelho? Como lidar com os lobos que existem entre nós? São eles, os lobos, 

os verdadeiros vilões? A “ingenuidade” da Chapeuzinho e a genialidade do 

lobo são minimizadoras do medo? Até que ponto a menininha do capucho 

vermelho é inocente? 

Esse passo não é marcado textualmente, porque ele concretiza relações abstratas entre 

o objeto de estudo e outros assuntos ligados ao ensino, à teoria utilizada e à sociedade. Então, 

no exemplo LT01, o texto apresenta uma relação da obra estudada com o contexto social, apesar 

de ser uma relação natural e necessária, não é exatamente o objeto de estudo da pesquisa. Já no 

exemplo LT08, a relação é de ordem mais teórica em que o texto indica características da escrita 

dos autores da obra que será trabalhada durante a pesquisa. 

Trecho pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

Essas intenções são marcadas no texto produzido pelos/as alunos/as 

que a delineiam em linhas de planejamento expressas por meio da coerência 

argumentativa. Trata-se de um percurso de produção esperado. O que foge à 

regra é o que constitui alvo de acompanhamento mais cuidadoso pelo 

professor, pois não se trata de identificar que o/a aluno/a não organiza o texto 

e nem estabelece parágrafos; mas, sim, do fato de ele/a não ordenar 

adequadamente as ideias, o que envolve o uso de operações lógicas e a 

capacidade de processamento cognitivo, o que compreende situações de 

aprendizagem que requerem atividades mais complexas com a linguagem na 

sala de aula. 

Trecho pré-projeto LG09 (ANEXO I) 

Durante o tempo acima mencionado, foi observado o modo pelo qual 

as aulas de português eram conduzidas: baseadas numa abordagem 

comunicativa e uma perspectiva acional, os alunos, em sua parte franceses, e 

em outra, portugueses, eram imersos da língua por meio de atividades que 

requereriam o uso das quatro habilidades essências em Língua Estrangeira 

Moderna (LEM): escrever, falar, ouvir, ler e escrever. Das quatro habilidades 

mencionadas, a fala era a mais contemplada. 

Como discutido anteriormente, esse passo é utilizado para realizar a função de criar um 

background para a pesquisa, relacionando teoria e fatos paralelos aos estudos sobre o objeto 
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pesquisado, não possuindo marcas claras de realização no texto. No exemplo LG06, o objeto 

de estudo é relacionado à maneira como os alunos realizam certos tipos de escrita. 

Já no LG09, a relação é feita com as práticas de sala de aula, pois o objeto de estudo é 

“atividades de produção oral dos livros didáticos”, o qual naturalmente é relacionado às práticas 

de ensino. Assim, finalizamos a apresentação de exemplos dos passos do movimento 4 e a 

seguir passamos para os do movimento 2. 

Então, sobre os passos do movimento 2 “indicando caminhos norteadores da pesquisa”, 

o M2P1 “indicando os problemas/indagações da pesquisa” ocorreu em dois pré-projetos de 

Literatura e três de Linguística. Vejamos a seguir os exemplos: 

Trecho pré-projeto LG02 (ANEXO B) 

Em Discurso e Leitura (2012a), Orlandi suscita algumas reflexões, 

como: “quando a escola ensina ler, propicia ao aluno condições para que se 

produza a compreensão? Atinge o funcionamento ideológico da linguagem?” 

(ORLANDI, 2012a, p. 158). Aqui, pode-se reformulá-las e perguntar: O LD, 

em seu processo de leitura, dá condições para que os alunos de fato 

compreendam? Até que ponto ele faz com que o aluno perceba a linguagem 

como um sistema ideológico e dotado de interpretações possíveis? Tentar 

responder a essas questões é fazer vir à tona a investigação dos níveis de 

leitura propostos nos LDs, especialmente os de Língua Portuguesa. O 

trabalho presente se propõe a responder, ou ao menos discutir, questões já 

suscitadas. Estar-se-á, assim, preenchendo um espaço deixado aberto (grifo 

nosso). 

Esse parágrafo possui quatro passos diferentes, por isso sublinhamos o que está em foco 

nesse momento compreendido como o M2P1. Dessa maneira, conforme já discutido 

anteriormente, esse passo é marcado pela frase interrogativa a qual será respondida ao final da 

pesquisa. 

Trecho pré-projeto LT08 (ANEXO H) 

Segundo Diana e Mário Corso (2006, p. 53) “o conto da Chapeuzinho 

contém um drama sobre a perda da inocência e isso está preservado em todas 

as versões”. Carter e Jordan não são diferentes nesse aspecto e nos induzem 

a questionar sobre outros momentos vividos pela humanidade onde o caráter 

feminista e militante de Carter evidencia-se e nos remete a outros 

questionamentos e constatações como: Quem de nós nunca foi Chapeuzinho 

Vermelho? Como lidar com os lobos que existem entre nós? São eles, os lobos, 

os verdadeiros vilões? A “ingenuidade” da Chapeuzinho e a genialidade do 

lobo são minimizadoras do medo? Até que ponto a menininha do capucho 

vermelho é inocente? 

No começo do parágrafo, temos o passo M4P5, o qual já foi explicado anteriormente, 

assim como o M2P1 que ocorreu tanto na seção de “identificação do problema de pesquisa” 

quanto na seção de “justificativa”. Com base nisso, acreditamos que essa retomada seja devido 
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a construção de relações entre a justificativa da pesquisa e as questões norteadoras, pois é uma 

forma de indicar a relevância da pesquisa fazer esse tipo de correlação. 

O próximo passo é o M2P3 “apresentando objetivos da pesquisa”, apareceu em dois 

textos de Literatura e três de Linguística. O interessante é que apenas no trabalho LG09 

verificamos a presença dos passos M2P1 e M2P3, nos outros ou aparecem as questões 

norteadoras ou os objetivos. Vejamos os exemplos: 

Trecho pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

Com base em estudos sociológicos e antropológicos em que aparecem 

as contribuições de teóricos como Kabengele Munanga (1999) buscamos 

compreender o caráter ideológico no que diz respeito â construção do 

discurso racista. Ao longo da história da humanidade, usou-se como critério 

de definição de raça aspectos físicos. Embora tais preceitos tenham servido 

como força matriz para dar sustentabilidade a ideologias racistas e, desse 

modo, polarizar a sociedade em perspectivas dicotômicas: a existência de 

raças que nasceram para dominar e as que nasceram para ser dominadas. 

Tal pressuposto, portanto, serviu de justificativa para perpetuar um 

preconceito quanto a uma raça, em especial, a negra. 

Trecho pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

O presente Pré-projeto de Pesquisa, pretende, portanto, debruçar-se 

sobre a variação linguística em casas de terreiro, de Timon/MA, de modo a 

investigar o caso da lateral palatal /λ/ na referida comunidade de fala, com o 

apoio teórico-metodológico da Sociolinguística Quantitativa proposta por 

Labov e descrita por Tarallo (2002). 

Nos dois exemplos, o passo ocorre no início da seção, como já foi discutido, as marcas 

textuais que nos permitem identificar esse passo são os verbos que indicam uma atividade, 

geralmente, ligada ao objeto de estudo apresentado. Essa indicação é abrangente, porque são 

diversos verbos que podem ser utilizados, mas a ideia que se transmite é de uma atividade de 

busca ou de se inteirar sobre o que está sendo estudado. 

Com base nos exemplos, os verbos que podemos destacar são: “buscamos compreender” 

e “debruçar-se”, sendo esse segundo o mais metafórico para representar o objetivo da pesquisa.  

Finalizando essa seção de “justificativa”, analisaremos os passos do movimento 5 que 

teve a menor ocorrência. Desse modo, começamos pela análise do passo M5P1 “justificando a 

escolha do corpus” que ocorreu apenas na área de Linguística. 

Trecho do pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

Dessa maneira, a escolha por investigar o uso da escrita na Educação 

de Jovens e Adultos-EJA, se dá porque partimos do pressuposto de que os 

alunos dessa modalidade de ensino, são muitas vezes, oriundos de uma 

realidade social afetada, que não tiveram uma vida escolar regulada, ou até 

mesmo, porque não tiveram tantas oportunidades durante o período escolar 

e que, por conta disso, tiveram que fazer determinadas escolhas em relação 



 

 
332 

 

aos estudos. Outro fator que justifica isso, é que são alunos de diferentes 

realidades sociais e diferentes idades. 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

Postulamos, no início desta pesquisa, a observação do emprego de 

grupos nominais rotuladores, destacando a função destes elementos 

linguísticos como encadeadores dos tópicos discursivos, ou seja, estudaremos 

o funcionamento desses operadores na progressão textual, sumarizando 

porções do texto, explicitando ou não, uma relação com a estruturação das 

ideias no texto, nas redações (texto dissertativo argumentativo) de alunos das 

2ª e 3ª séries do Ensino Médio em uma escola de rede filantrópica Unidade 

Cenecista Popular de Teresina, Teresina-PI, um pré-requisito para a escolha 

da instituição foi o fato de ela participar de um projeto filantrópico que 

concede bolsas de estudo para comunidades/famílias carentes (grifo nosso). 

Esse passo é típico da metodologia, porém é também uma maneira de justificar a 

realização da pesquisa que contribui para a argumentação nessa seção, pois demonstra para a 

Banca uma explicação de o porquê de determinado corpus ter sido escolhido. No primeiro 

exemplo, o passo ocorre sozinho no parágrafo, sendo marcado pela expressão “a escolha por 

investigar o uso da escrita na Educação de Jovens e Adultos-EJA se dá porque” que justifica de 

forma clara a escolha do corpus. Já no segundo exemplo, temos quatro passos ocorrendo no 

mesmo parágrafo, e o passo em foco ocorre no final (a parte sublinhada). Dessa maneira, não 

indica especificamente o corpus, mas justifica a escolha da fonte que será utilizada no estudo. 

O passo M5P2 “delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa” ocorreu em dois 

textos de Linguística e um de Literatura. Observemos os exemplos: 

Trecho do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Para a realização desta pesquisa, faz-se necessária a busca por 

referenciais teóricos que visam ampliar a área de alcance do conhecimento 

sobre a fortuna crítica das obras de Orígenes Lessa e Albert Camus. Além de 

estudos sobre as concepções da morte dos pontos de vista histórico, 

sociológico e filosófico, visando um entendimento do conceito de morte e suas 

consequências na vida do ser humano. 

 

 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

No entanto, na seleção dos dados para o estudo, partimos para estudar 

a estruturação do texto feita pelos alunos, selecionando o tópico discursivo 

como objeto de estudo e verificando que estratégias poderiam explicitar o 

encaminhamento tópico. 

Trecho do pré-projeto LG09 (ANEXO I) 

As tarefas aqui mencionadas são os objetivos pretendidos através de 

atividades orais individuais ou em grupo, possibilitando uma maior 

interação. Desta forma, o aluno, frente à uma situação que requer o uso da 
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língua, será capaz de fazer do vocabulário, articulando-o com a gramática a 

fim de atingir o resultado pretendido, que é o de se comunicar. 

Esse passo é marcado pela indicação dos processos que serão realizados na pesquisa. Já 

nos exemplos, podemos ver que na sequência dos processos, no primeiro, é indicado o estudo 

de referencial teórico e a explicação sobre em que será aplicado. Enquanto, no segundo 

exemplo, verificamos como será feita a análise do objeto de estudo. Assim, os exemplos 

ilustram duas maneiras de abordar a metodologia, uma enfocando o aspecto teórico e a outra a 

análise dos dados. 

No terceiro exemplo, retiramos apenas o trecho correspondente ao passo e não o 

parágrafo inteiro, porque a retirada apenas desse trecho não compromete o entendimento e o 

parágrafo era muito extenso. Com isso, é clara a demonstração dos procedimentos utilizados 

para realizar a pesquisa e do porquê realizar essas “tarefas”.  

O passo M5P3 ocorreu apenas no texto LG06, o parágrafo em que ocorre foi apresentado 

anteriormente, por isso apresentaremos apenas o seguinte trecho: “nas redações (texto 

dissertativo argumentativo) de alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio em uma escola de rede 

filantrópica Unidade Cenecista Popular de Teresina, Teresina-PI” (PRÉ-PROJETO LG06). Esse 

passo é marcado pela descrição da fonte; como observamos, indica qual o objeto de estudo e 

onde será coletado. 

Portanto, a análise dos passos e movimentos da seção de justificativa nos pré-projetos 

objeto de nossa pesquisa geraram esses resultados indicados anteriormente, como uma previsão 

do padrão de construção do texto nas duas áreas investigadas. Após, a seção de justificativa, 

observamos a seção objetivos a qual será discutida no tópico a seguir.  

5.1.3 Organização da seção “objetivos” 

A seção “objetivos” é curta e estruturada em tópicos, não sendo uma estrutura 

obrigatória, mas convencionada entre os membros da comunidade, que é a realização de um 

parágrafo único para o objetivo geral, e a realização de frases curtas para indicar os objetivos 

específicos em torno de três a cinco tópicos frasais. Nessa seção, devem-se “indicar finalidades, 

assinalar pontos de chegada, registrar algumas promessas, planejar produtos concretos ou 

abstratos” (BARROS, 2005, p. 78). Conforme Barros (2005), o pesquisador deve sintetizar e 

deixar claro o propósito da pesquisa, pois se trata de uma proposta de estudo a qual deverá 

convencer a Banca. 
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De acordo com o edital, nessa seção deve haver uma “explicitação do objetivo geral e 

dos objetivos específicos que orientarão o desenvolvimento da pesquisa” (MENDES DA 

COSTA, 2016, p. 8). Como verificamos é uma orientação bastante simples, mas descreve o que 

deve ser realizado nessa seção de modo geral. 

Essa simplicidade se traduz na quantidade de linhas que o “objetivo geral” possui no 

nosso corpus, tendo no máximo cinco e no mínimo duas, ficando em média com três linhas. Já 

a subseção “objetivos específicos” possui no máximo dez e no mínimo seis linhas, sendo que a 

média encontrada foi de oito para as duas áreas. 

Desse modo, não há uma complexidade na organização retórica dessa seção, sendo 

constituída por apenas um parágrafo no qual o proponente indica o objetivo da pesquisa. Há 

ainda a subseção “objetivos específicos” que é escrita em forma de tópicos, mas que acompanha 

essa simplicidade e função compreendida como segmentar do objetivo geral. 

Vejamos alguns exemplos de objetivo geral, primeiramente com os da área da 

Linguística e em seguida os da Literatura. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral: 

Investigar a lateral palatal /λ/, a fim de mostrar a variação deste 

segmento em casas de terreiro, de Timon/MA, pelo viés da sociolinguística 

variacionista laboviana. 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Delinear a origem e a evolução do fonema lateral palatal /λ/ na 

língua portuguesa do Brasil; 

3.2.2 Conceituar os aspectos teórico-metodológicos da teoria da 

variação; 

3.2.3 Explicar o comportamento da lateral palatal /λ/ no falar 

timonense; 

3.2.4 Fazer o levantamento de um corpus procedente de casas de 

terreiro, de Timon/MA, para o empreendimento da análise; 

3.2.5 Descrever e analisar, com o auxílio do Goldvarb X, os vocábulos 

que sofreram variação, quanto ao fonema /λ/, presentes nos dados coletados; 

3.2.6 Escrever um texto monográfico, que consistirá na dissertação 

de mestrado.   

   

Seção “objetivos” do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

3.1 Geral 

Descrever o funcionamento semântico-enunciativo dos adjetivos novo 

e velho na perspectiva da Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas 

(TOPE), de Antoine Culioli, em textos orais. 
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3.2. Específicos 

Analisar como se dá o processo da construção de sentidos dos 

adjetivos novo e velho em diferentes enunciados; 

Verificar a importância da interação entre as unidades lexicais para 

a construção dos sentidos dos adjetivos novo e velho; 

Estabelecer a identidade dos adjetivos novo e velho através da 

diversidade de sentidos de suas ocorrências. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Investigar o uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação (NTICs) nas práticas pedagógicas dos professores de Língua 

Inglesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

(IFPI). 

Objetivos Específicos 

Identificar as ferramentas de ensino que mais fazem parte da prática 

docente dos professores de Língua Inglesa do IFPI; 

Compreender as dificuldades e limitações do uso das TIC pelos 

professores de LI do IFPI; 

Analisar as contribuições do uso das TIC no ensino e aprendizagem 

da Língua Inglesa. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LG08 (ANEXO H) 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral 

Investigar as ocorrências de intertextualidade como característica 

fundamental para a construção do humor nas tirinhas da Mafalda. 

4.2. Objetivos específicos 

Analisar a intertextualidade explícita e implícita nas falas dos 

personagens; 

Analisar como a intertextualidade pode contribuir para a construção 

do humor; 

Localizar as fontes e os campos do conhecimento dos textos originais 

e analisar a relação desses textos com os intertextos presentes nos diálogos 

dos personagens. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

Compreender os desafios, as contribuições e as perspectivas 

contemporâneas para a docência de LP à luz das TICs, como o aplicativo 

WhatsApp, bem como analisar como estas ferramentas digitais podem 

contribuir para a melhoria das atividades de leitura e produção de textos dos 

educandos. Ademais, problematizar como este aplicativo de rede social têm 

contribuído para a diversificação e surgimento de novos gêneros textuais. 
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4.2 Objetivos específicos 

Problematizar sobre o papel do professor atual perante a nova 

dinâmica educacional influenciada pelas invenções da contemporaneidade, 

como a internet; 

Investigar sobre a viabilidade da inserção do WhatsApp nas 

atividades de leituras e escritas em turmas de 6° ao 9° na cidade de Picos; 

Discutir sobre as vantagens e desvantagens da inserção das TICs na 

sala de aula, mais especificamente, nas aulas de LP; 

Estudar como vêm sendo usadas as TICs nas aulas de LP para 

produção e leituras de textos no contexto do ensino básico da cidade de Picos-

PI. 

É importante salientar que nossa pesquisa não fará julgamento sobre a exequibilidade 

dos objetivos apresentados pelos projetos, mas sim analisar e descrever a estrutura recorrente 

para cada área. Assim, como as semelhanças e diferenças, conforme a prática disciplinar, ou 

seja, além da estrutura, nosso foco é descrever o que está implícito e explícito textualmente 

sobre a prática de pesquisa em cada uma das disciplinas estudadas. 

Nesse sentido, os exemplos da área de Linguística estruturalmente seguem o mesmo 

padrão, o qual é iniciar com um verbo no infinitivo e, em seguida, explicar o que se pretende 

alcançar ao final da pesquisa. 

Já em relação à prática de pesquisa, podemos generalizar a partir do nosso corpus que, 

na área de Linguística, há preferência por atividades de investigação sobre o funcionamento de 

determinado fenômeno, por exemplo, o uso de um fonema, adjetivo, recurso tecnológico ou 

recurso linguístico. 

A seguir apresentaremos os exemplares de Literatura: 

Seção “objetivos” do pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Geral 

Compreender a relação existente entre o preconceito racial, em 

particular da etnia negra, e, por consequência, a forma como tal 

discriminação se materializa no discurso das personagens do romance Leite 

derramado. 

1.4.2 Específicos 

Perceber de que forma a personagem principal, Eulálio, leva o leitor 

a visualizar fatos ligados ao preconceito racial em paralelo a narrativa da 

obra. 

Reconhecer a relação entre a visão do negro reproduzida por Eulálio 

e o fator-contexto social em que ele está inserido como fator determinante 

dessa. 

Analisar a soberania de uma etnia sobre outra, bipolarizando na 

sociedade duas forças opostas: dominador e dominado.    
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Seção “objetivos” do pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Investigar a representação da identidade feminina na personagem 

Lily em Travessuras da Menina Má de Mario Vargas Llosa. 

3.2 Específicos 

Verificar a concepção das possíveis identidades femininas 

pressupostas em Travessuras da Menina Má. 

Analisar as identidades deslocadas presente na personagem Lily 

através dos relatos narrados por Ricardo Somocurcio em Travessuras da 

menina má. 

Identificar a influência social e psicológica na construção da(s) 

identidade(s) da protagonista diante de fatos silenciados a Ricardo 

Somocurcio. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Analisar a abordagem de questões de Literatura do ENEM nos de 

2013 – 2017 e suas implicações para o ensino de Literatura. 

3.2 Específicos 

Averiguar os Editais do ENEM 2013-2017, observando como a 

Literatura é abordada e mesmo se os Editais são efetivamente seguidos nas 

aplicações das provas; 

Examinar as questões de Literatura do ENEM 2013-2017, no que diz 

respeito à abrangência e exigência de interpretação; 

Averiguar os impactos que essa abordagem de questões de Literatura 

no ENEM 2013-2017 provoca no ensino da literatura nas escolas, 

considerando-se implicações identitárias para alunos e professores. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

3. OBJETIVOS: 

GERAL: 

Discutir como o caráter moralizante do conto da Chapeuzinho 

Vermelho de Perrault constrói toda uma base inspiradora para a edificação 

das releituras feitas por Ângela Carter e Neil Jordan, quanto ao papel 

desempenhado pelas personagens-chave: o Lobo e a Chapeuzinho. 

ESPECÍFICOS: 

I. Analisar os papéis das personagens, acreditando que cada uma 

representa estereótipos e arquétipos da vida real. 

II. Revisar as principais contribuições literárias para a interação 

entre o texto literário e cinematográfico, que se apoiam e ao mesmo tempo 

contribuem para aceitação e entendimento do público receptor. 



 

 
338 

 

III. Discutir de que modo os aspectos gerais das obras de Carter e 

Jordan recebem contribuições diversas para a criação desse mundo 

fantástico. 

IV. Debater sobre as principais tentativas de moralização da 

sociedade geradas a partir das diferentes leituras e releituras do texto da 

Chapeuzinho Vermelho em especial “A Companhia dos Lobos” de Carter e 

Jordan. 

Seção “objetivos” do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar a memória coletiva moçambicana como instrumento de 

construção identitária pós-independência. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Examinar de que maneira Bartolomeu Sozinho representa suas 

memórias individuais e coletivas em Venenos de Deus, Remédios do Diabo 

(2016). 

Descrever a identidade e o sentimento de não pertencimento ao 

Estado Nação Moçambique demonstrados por Bartolomeu Sozinho em 

Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2016). 

Investigar como as memórias estão relacionadas aos sentimentos de 

não pertencimento demonstrados por Bartolomeu Sozinho em Venenos de 

Deus, Remédios do Diabo (2016). 

A estrutura do texto é a mesma nas duas áreas, em que se inicia com o verbo, e depois 

apresenta a finalidade da pesquisa. Já sobre a prática de pesquisa, temos uma distinção que é a 

discussão mais abstrata da temática; ou seja, enquanto na Linguística o objeto de estudo 

geralmente é mais palpável, por exemplo, o uso de determinada tecnologia, o da Literatura 

figura no campo das ideias, como memória, construção de identidade e caráter moralizante. 

Desse modo, verificamos que nessa seção a diferença entre as áreas está no âmbito das 

informações, ou seja, a estrutura linguística é a mesma, porém o que se aborda é diferente para 

cada área. Então, seguindo a nossa investigação dos aspectos mais linguísticos da nossa tese, 

prosseguimos analisando a organização. A seguir, discutimos os resultados encontrados para a 

seção “revisão de literatura”. 

 

5.1.4 Organização retórica da seção “revisão de literatura” 

Analisaremos agora a seção em que se apresenta o aporte teórico base para a construção 

da pesquisa, que é nomeada conforme o edital “revisão de literatura”, que tem como função 

retórica geral demonstrar o conhecimento do pesquisador sobre os principais estudos acerca da 

temática a qual está pretendendo realizar o estudo.  
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Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 57), esta seção “apresenta uma síntese dos 

textos lidos para formular e contextualizar o problema”. Nessa parte do pré-projeto se espera 

que seja demonstrada a relação entre a questão central e os estudos já realizados na área em que 

se desenvolverá o estudo. Assim, o candidato ao Mestrado deverá mostrar para a banca que o 

fenômeno o qual será estudado tem um contexto teórico prévio e é possível realizar a pesquisa 

a partir da síntese dos principais estudos já realizados sobre o problema apresentado no pré-

projeto.  

Ainda segundo as autoras, trata-se de “uma questão básica de ética acadêmica e 

consciência sobre o grau de ineditismo da nossa pesquisa, pois demonstramos saber que não 

estamos ‘reinventando a roda’ (MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010, p. 90). Essa é uma reflexão 

que confunde muitos alunos, como fazer uma pesquisa com esse grau de ineditismo e como 

sintetizar os teóricos em seu trabalho sem se apagar e ficar apenas repetindo o que já foi dito 

antes. Desse modo, conseguir equilibrar essas duas informações no texto é necessário, porém 

difícil, principalmente para pesquisadores que estão iniciando sua carreira acadêmica. 

O edital da Seleção de Mestrado de Letras da UFPI diz o seguinte:  

Espera-se que nesta seção seja desenvolvida uma discussão em relação às 

pesquisas prévias diretamente relacionadas ao tema/objeto de pesquisa 

delimitado. Com isso, espera-se que tanto obras de referências fundamentais 

do campo quanto publicações mais recentes sirvam de fonte para a discussão 

dos principais pressupostos, conceitos e categorias teórico-analíticas 

(MENDES DA COSTA, 2016, p. 8). 

A orientação do edital é que sejam utilizados no trabalho tanto a tradição teórica quanto 

as pesquisas publicadas recentemente, ou seja, espera que essas bases teóricas apareçam 

discutidas e relacionadas com o que se pretende estudar. Como já falamos anteriormente, o 

produtor do texto deve indicar os principais conceitos para analisar os dados que serão obtidos 

durante a realização do trabalho. 

Sobre a construção dessa seção, concordamos com Barros (2005) ao afirmar que, no 

referencial teórico, temos que propor um diálogo com os pesquisadores da nossa área, 

demonstrar o que já há de mais estável sobre conceitos e categorias, isto é, as ideias mais 

consensuais sobre a temática a qual estamos propondo trabalhar, bem como apresentar o que na 

atualidade se estuda. Desse modo, “debatemos” com pesquisadores clássicos e atuais sobre o 

que já está estabelecido na área e sobre o que está sendo estudado de mais moderno na 

atualidade.  

Desse modo, para analisar a organização retórica da seção de revisão de literatura e 

descrever como os textos do nosso corpus revelam essas informações que listamos 
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anteriormente, utilizaremos o modelo de análise proposto por Lima (2014), que analisou essa 

seção em projetos qualificados de História e Linguística dos respectivos programas de Mestrado 

da UFPI. 

MOVIMENTO 1 - APRESENTANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS 

TEÓRICOS 

M1P1- Historiando conceitos/categorias/abordagens da área de pesquisa 

M1P2- Caracterizando a abordagem/teoria 

M1P3- Definindo conceitos 

M1P4- Explicando um fenômeno empírico  

MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS TEÓRICOS DA 

PESQUISA  

M2P1- Justificando a adequação da categoria teórica/teoria ou obra de 

referência escolhida 

M2P2- Inserindo-se numa área de pesquisa 

M2P3- Apontando obras de referência para a pesquisa 

M2P4- Apresentando lacunas na área de pesquisa (problema teórico ou de 

pesquisa) 

MOVIMENTO 3 - EXPLICITANDO OS OBJETIVOS DA PESQUISA  

M3P1- Apresentando objetivos da pesquisa 

MOVIMENTO 4 - REIVINDICANDO UTILIDADE DA PESQUISA 

M4P1Justificando a relevância (teórica e/ou sociopolítica) do projeto 

Nossas investigações indicaram as seguintes ocorrências para os movimentos retóricos 

na área de Linguística, conforme a Tabela 10, a seguir. 

  Tabela 10 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de linguística para a seção “revisão de literatura” 

Projetos 
LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 

Movimentos 

Mov. 1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov. 2 Sim - - - - - - - - - 

Mov. 3 - - - - - - Sim - Sim - 

Mov. 4 - - - - - - - - - Sim 

      Fonte: Resende Castro (2018). 

Na Tabela 10, observamos que o movimento 1 é o que se repete em todos os pré-projetos 

para essa seção; somente em quatro textos temos a ocorrência dos outros movimentos. Essa 

pouca variabilidade na ocorrência dos movimentos pode ser considerada natural, porque 

conforme o modelo que estamos utilizando o movimento 1 concentra todas os passos retóricos 

para atender a função retórica da seção de revisão de literatura. Assim, sendo os outros 
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movimentos servem para evidenciar aspectos paralelos, como podemos observar no modelo 

indicado anteriormente, apenas os movimentos 1 e 2 estariam relacionados à discussão teórica 

e realizariam o que foi pedido no edital que é indicar pesquisas recentes relacionadas ao trabalho 

proposto e caracterizar a linha teórica utilizada na pesquisa. 

Quanto às ocorrências dos movimentos retóricos na área de Literatura, tivemos que 

alterar o modelo, acrescentando mais um movimento, pois em um dos textos tivemos uma 

indicação de procedimento metodológico, configurando um quinto movimento retórico. 

Vejamos, então, a Tabela 11, síntese dessas ocorrências: 

   Tabela 11 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Literatura para a seção “revisão de literatura” 

Projetos 
LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 

Movimentos 

Mov.1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov.3 - Sim - - Sim Sim Sim - Sim Sim 

Mov.4 - - Sim Sim - - - - - Sim 

Mov.5 - - - - - - - - Sim - 

              Fonte: Resende Castro (2018). 

Nesta tabela, verificamos que os dois movimentos retóricos, os quais estão relacionados 

à discussão teórica, encontram-se presentes em todos os textos. Entretanto, no caso da 

Literatura, houve um passo que acrescentamos ao modelo apresentado anteriormente, sendo o 

M2P5 “análise resumida da obra” bastante recorrente nos textos de Literatura, como será 

observado na Tabela 13, a seguir, a qual demonstra a ocorrência dos passos. 

Comparando as tabelas das duas áreas, percebemos uma diferença significativa, 

principalmente pela existência de um movimento a mais e pela distribuição maior de 

movimentos, porque ocorrem os movimentos 2 em todos os textos, e o 3 aparece em mais de 

50% dos pré-projetos. A semelhança entre as duas áreas foi a ocorrência do movimento 1 que é 

igual nas duas áreas. Mostraremos a ocorrência dos passos retóricos nas duas áreas, iniciando 

pela área da Linguística (Tabela 12). 

 Tabela 12 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a seção “revisão de literatura” 

Projetos 
LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 

Passos 

M1P1 - Historiando conceitos / 

categorias/ abordagens da área de 

pesquisa 

- - Sim - - Sim - Sim - - 

M1P2 - Caracterizando a 

abordagem / teoria 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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M1P3 - Definindo ou 

caracterizando conceitos 

- Sim Sim Sim - Sim - Sim Sim - 

M1P4 - Explicando um fenômeno 

empírico ou teórico relacionado ao 

ensino/ à sociedade / à teoria 

- - - Sim Sim Sim Sim Sim - Sim 

M2P3 - Apontando obras de 

referência para a pesquisa 

Sim - - - - - - - - - 

M2P6 - Indicando pesquisas sobre o 

objeto de estudo 

Sim - - - - - - - - - 

M3P2 - Indicando os problemas / 

indagações da pesquisa  

- - - - - - Sim - - - 

M4P1 - Justificando a relevância 

(teórica e/ou sociopolítica) do 

projeto 

- - - - - - - - - Sim 

               Fonte: Resende Castro (2018). 

O único passo que está presente em todos os textos é o M1P2, sendo natural, pois através 

dessa ação retórica é possível demonstrar para o leitor a orientação teórica da pesquisa e como 

o objeto de estudo será tratado, cumprindo o que é esperado para a seção, como destacamos 

anteriormente. Os outros dois com maior ocorrência são o M1P3 e M1P4, os quais também 

cumprem a função retórica de indicar a familiaridade do pesquisador com as principais 

definições da sua respectiva linha teórica, além de contextualizar o leitor sobre os fenômenos 

relacionados à pesquisa que está sendo proposta.  

Já os outros passos tiveram baixa frequência, com destaque para o M1P1 que ocorreu 

em três textos, passo em que se apresenta um percurso histórico da teoria ou do conceito 

utilizado na pesquisa na qual se apresentam os cânones da área e a constituição do pensamento 

dentro da teoria. 

A seguir, na Tabela 13, demonstramos a frequência de ocorrência dos passos nos textos 

da área de Literatura. 

  Tabela 13 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de linguística para a seção “revisão de literatura” 

Projetos 
LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 

Passos 

M1P1 - Historiando 

conceitos / categorias 

/abordagens da área de 

pesquisa 

Sim Sim Sim - - - - - - - 

M1P2 - Caracterizando a 

abordagem / teoria 

- - - - Sim Sim Sim Sim - Sim 

M1P3 - Definindo ou 

caracterizando conceitos 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - - Sim 
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M1P4 - Explicando um 

fenômeno empírico ou 

teórico relacionado ao 

ensino / à sociedade / à 

teoria 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim - - Sim Sim 

M2P3 - Apontando obras de 

referência para a pesquisa 

- - - - - - - Sim - - 

M2P4 - Apresentando 

lacunas na área de pesquisa 

- - Sim - - - - - - - 

M2P5 - Análise resumida da 

obra 

Sim Sim Sim Sim Sim - Sim Sim Sim Sim 

M2P6 - Indicando pesquisas 

sobre o objeto de estudo 

- - - - Sim Sim - - - - 

M3P1 - Apresentando 

objetivos da pesquisa 

 Sim - - - - Sim - Sim Sim 

M3P2 - Indicando os 

problemas / indagações da 

pesquisa 

- - - - Sim - - - - - 

M4P1 - Justificando a 

relevância (teórica e/ou 

sociopolítica) do projeto 

- - Sim Sim - - - - Sim - 

M5P1 - Descrevendo o(s) 

procedimentos de análise 

dos dados 

- - - - - - - - Sim - 

                Fonte: Resende Castro (2018). 

O passo de maior ocorrência foi o M2P5 o qual tem como função retórica a de descrever 

sinteticamente as características da obra que será analisada a partir da execução do projeto, 

indicando as categorias de análise e relacionando com a abordagem que será adotada pela 

realização do estudo. Apenas no texto LT6 não há descrição das características da obra em si, 

mas de conceitos e categorias de análise as quais serão utilizadas para realizar a pesquisa. 

Já os passos M1P3 e M1P4 tiveram a mesma quantidade de ocorrência em oito textos 

de dez exemplares. Esses dois passos, como já indicamos anteriormente, realizam a função 

retórica de demonstrar a familiaridade do pesquisador com os conceitos e teorias com os quais 

irá trabalhar e apresentar um background, sobre o objeto de análise, dos fenômenos que o 

rodeiam e podem influenciar no estudo.  

Os outros passos tiveram frequência de cinco para baixo, sendo que o M1P2 apareceu 

em cinco textos, o M3P1 em quatro, o M1P1 e o M4P1 em três, o M2P6 em dois e os outros 

em apenas o único texto. É importante mencionar que esse passo M3P1 relacionado à 
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justificativa apareceu em três trabalhos, indicando grande valor dado a argumentação em torno 

da relevância da pesquisa nesse gênero. 

Comparando os passos das duas áreas, percebemos muitas diferenças, sendo a primeira 

a existência de passos exclusivos e de mais passos realizados nos textos de Literatura, além 

disso não houve nenhum passo que ocorreu em todos os textos dessa área. O passo M2P5 

“análise resumida da obra” é uma prática que está relacionada à cultura disciplinar, pois ele 

evidencia como o objeto de estudo é abordado nas pesquisas da área. Como demonstraremos 

nas análises, os mestrandos necessitam indicar como a teoria utilizada será abordada durante a 

análise da obra. Apesar de ser de maneira bem sintética, no decorrer do pré-projeto é realizado 

o exercício de discussão entre categorias de análise e características da obra. Entretanto, essa 

prática não ocorreu em Linguística e talvez não ocorra, porque nos textos o que se observa é 

que o objeto de estudo será submetido a esse exame teórico, analítico e metodológico apenas 

na execução do estudo. 

Nesse sentido, seguimos com a análise dos exemplos para ilustrar os passos 

encontrados, porém, devido ao tamanho da seção de revisão de literatura ser mais de três vezes 

maior que as seções anteriores, não apresentaremos um exemplar na íntegra. Logo, partiremos 

para a análise de cada passo, procurando demonstrar o maior número de exemplos possível. A 

quantidade média de linhas dessa seção foi de cem para a área de Literatura e noventa e uma 

para a área de Linguística, sendo que a menor quantidade na primeira foi de sessenta e oito e a 

maior de cento e quinze. Já para a segunda área a menor foi de quarenta e cinco e a maior de 

cento e trinta e nove.  

Iniciaremos nossa descrição e explicação sobre a análise que realizamos dos trechos 

retirados dos pré-projetos de Linguística apresentando, sempre que possível, quatro ocorrências 

de cada passo, pois nem sempre há esse número de ocorrências para todos os passos. Nossa 

explicação começará pelos passos do movimento 1 o qual ocorreu em todos os textos do nosso 

corpus. 

O primeiro passo, o M1P1 “historiando conceitos/categorias/abordagens da área de 

pesquisa”, tem característica semelhante àquela já observada nas seções anteriores, que é a 

explicação ordenada do desenvolvimento de determinada teoria, conceito e categoria dentro da 

área discutida no decorrer do pré-projeto. Portanto, é uma sequência narrativa que indica os 

principais momentos da história de determinado saber acadêmico. Esse passo foi encontrado 

em três trabalhos de Linguística e em três de Literatura. 

Trecho do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 
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Segundo os estudos realizados por Flores (2008), o campo da 

Linguística da Enunciação1 pode ser dividido em dois grupos: No primeiro 

estão incluídos os autores que não formularam um modelo de análise como, 

por exemplo, Benveniste, Bally, Sechehaye e Guillaume; e o segundo consiste 

no grupo de autores que formularam propostas teórico-metodológicas, dentre 

eles Jakobson, Ducrot, Authier-Revuz, Culioli, Fuchs entre outros. Embora os 

autores do primeiro grupo não tenham elaborado uma proposta de análise, 

eles são considerados “os fundadores” do campo. 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

No Brasil, a noção de tópico discursivo surge no contexto dos trabalhos do 

Projeto de Gramática do Português Falado (PGPF), especificamente no 

interior do subgrupo Organização textual-interativa. O Grupo estava inserido 

em um projeto de elaboração de uma gramática do português falado e, por 

trabalhar com o plano do texto, necessariamente devia formular categorias 

de estatuto textual, não previstas na descrição gramatical que recorta a frase 

como unidade de análise; além disso, tais categorias tinham de ser pertinentes 

ao enfoque pragmática da linguagem, concebida como interação social, 

condizente com a perspectiva textual-interativa então assumida (JUBRAN, 

2006). 

Trecho do pré-projeto LG08 (ANEXO H) 

Com o surgimento da Linguística textual (KOCH, 1994), também na década 

de 60, o termo intertextualidade passou a ser estudado por outra perspectiva, 

dessa vez, não mais apenas nos casos de alusão entre obras literárias, mas 

também como fator de textualidade. A partir da década de 80, os estudos sobre 

as Teorias de Texto passaram a ser mais aprofundados e a Linguística de Texto 

passou a ter várias vertentes e representantes, dentre estes pode-se mencionar 

Beaugrande & Dressler que apontam a intertextualidade como sendo um 

“critério ou padrão de textualidade” (KOCH, 1994). 

A marca mais evidente desse movimento é observada no exemplo LG08, em que há um 

indicativo de tempo e a sequência de acontecimentos relacionados à teoria discutida no trabalho. 

Já nos outros dois exemplos são indicados desdobramentos na teoria, mas não tão explícito com 

indicativo de tempo. Nesses dois casos, as expressões “eles são considerados ‘os fundadores’ 

do campo” e “No Brasil, a noção de tópico discursivo surge”, sendo, no primeiro, apresentados 

os cânones da área e, no segundo, descreve como a noção discutida se desenvolveu no Brasil, 

caracterizando assim o movimento M1P1. 

Trecho do pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

Nesse viés, MUNANGA (1999) pondera que eram aspectos físicos que 

moldavam uma concepção de raça, não encontrando respaldo em discursos 

sociais ou em sentimentos de pertencimento, mas em uma crença em que a 

base para a concepção de raça tinha um fundamento biológico, imune a 

tensões ideológicas. 

Trecho do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Segundo Ariès (2012), a morte passou por processos de mudanças, 

deixando de ser domada para ser interdita. Da Alta Idade Média a primeira 
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metade do século XX é presente na civilização ocidental essa relação de 

familiaridade e proximidade com a 5morte ou com os mortos, mesmo que 

haja, em determinadas situações, uma atitude indiferente ou atenuada. A 

partir da metade do século XX, o entendimento e visão do homem sobre a 

morte passam por modificações, sendo perceptível uma nova postura: a de 

distanciamento, afastamento da morte e dos mortos, como uma forma de 

negação da morte. A morte passa a ser, então, interdita. Na atualidade, como 

corrobora Rodrigues (2006), a morte é um tabu, e é preciso enterrar, esconder, 

queimar, ocultar o corpo morto o mais rápido possível. Em resumo, o corpo 

morto é uma imagem difícil de suportar na atualidade, “é preciso exorcizar o 

cadáver, a morte, e tudo o que diga respeito a eles” (RODRIGUES, 2003, p. 

61). 

Trecho do pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

Segundo afirma Bonnici e Zolin (2005): 

Desde a década de 1960, com o desenvolvimento do pensamento 

feminista, a mulher vem se tornando objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento, como Sociologia, a Psicanálise, a História e Antropologia. 

Também no âmbito da Literatura e da Crítica Literária, a mulher vem 

figurando entre os temas abordados (ZOLIN, 2005, p.181). 

Nesses exemplos de Literatura, temos o LT02 e o LT03 com características semelhantes 

às mostradas na análise do LG08, em que há marcas de tempo e explicações sobre o 

desenvolvimento da teoria discutida. Já no exemplo LT01, verificamos apenas a indicação da 

mudança de uma noção, a qual também caracteriza o passo M1P1. 

Vamos agora analisar o passo M1P2 “Caracterizando a abordagem/teoria” que também 

é semelhante ao que ocorre na seção de justificativa em que o pesquisador indica como a teoria 

a qual está filiado trata o objeto de estudo. Então, vejamos os exemplos: 

Trecho pré-projeto LG03 (ANEXO M) 

Estudar a linguagem pelo viés de uma teoria da enunciação é estudá-

la do ponto de vista semântico, uma vez que o núcleo de qualquer teoria 

enunciativa sempre é o sentido, por isso pode ser estudado na enunciação 

todo mecanismo linguístico cuja realização integra seu próprio sentido e que 

se autorreferencia no uso que o sujeito faz da língua. 

Trecho pré-projeto LG04 (ANEXO N) 

Como dissemos, o letramento é bem mais amplo que a alfabetização, 

pelo fato de abarcar concepções variadas de uso da leitura e da escrita, cujo 

uso extrapola o conceito de alfabetização apresentado nos dicionários. Então, 

são os usos frequentes da escrita e da leitura na sociedade que fazem com que 

o indivíduo mude de estado e condição de letramento. 

Trecho pré-projeto LG06 (ANEXO P) 

A estratégia textual-interativa componente desta reflexão é a 

articulação tópica. A topicalidade é assumida como um princípio organizador 

do texto. A análise da organização tópica leva em consideração a assimilação 

e demarcação de partes dos tópicos e das metodologias pelos quais esses 
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segmentos se espalham na linearidade do texto e se recobrem 

hierarquicamente. 

Trecho pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

Segundo Pereira (2007) o livro didático (LD), enquanto instrumento 

de ensino, assim como o papel do professor e a pedagogia adotada em sala 

de aula, assumem posição relevante no contexto ensino/aprendizagem de uma 

LE, pois são fatores que constituem e caracterizam esse processo. De acordo 

com Pereira, a experiência docente demonstra que o posicionamento do 

professor diante do material didático, frequentemente é convergente com o 

que é apresentado pelo livro, na língua-alvo e na sua cultura, não sendo 

comum nenhuma crítica ou questionamento em relação à forma como 

material didático aborda tais questões. 

Nos exemplos LG03, LG04, LG06 e LG07 fica evidente a marca do passo através das 

expressões – “Estudar a linguagem pelo viés de uma teoria da enunciação é estudá-la”, “A 

estratégia textual-interativa componente desta reflexão é”, “Como dissemos, o letramento é 

bem mais amplo que a alfabetização” e “Segundo Pereira (2007) o livro didático (LD), enquanto 

instrumento de ensino” – as quais indicam uma forma de abordar a temática discutida, ou seja, 

a linha de pensamento que o pesquisador está desenvolvendo em seu trabalho.  

Trecho pré-projeto LT06 (ANEXO P) 

Tendo como intento uma análise da representação da violência 

através da memória da ditadura militar no filme Dois Córregos de Carlos 

Reichenbach, serão abordados alguns posicionamentos teóricos para a 

realização deste trabalho. Num primeiro momento, é preciso que entendamos 

o conceito de violência e como este se relaciona com o cinema e a literatura; 

em seguida será feito um levantamento sobre o contexto histórico da ditadura 

militar, visto que constitui a memória da violência no objeto estudado; e, por 

fim, uma abordagem sobre a linguagem cinematográfica acerca da sua 

legitimidade no processo de construção da realidade e apreensão da memória 

coletiva. 

Trecho pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

Toda a apresentação acima é feita para que se possa utilizar o 

conceito de redução estrutural, que permite ao objeto de estudo ser 

apreendido por dois planos, o das imagens ou da faceta arquetípica, e o da 

história, recriada através da transformação atribuída a ficção. Essa saída foi 

aplicada por Antonio Candido com o objetivo de reformar a crítica cerrada 

num único aspecto. Para ele 

não é a representação dos dados concretos particulares que produz 

na ficção o senso de realidade; mas sim a sugestão de uma certa 

generalidade, que olha para os dois lados e dá consistência tanto aos 

dados particulares do real quando aos dados particulares do mundo 

fictício (CANDIDO, 1993, p. 45). 

Trecho pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

Não podemos, aqui, deixar de citar que os diversos filmes que 

abordam a temática e que já foram citados na justificativa do projeto também 
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são significativos para ampliar os horizontes em busca de meios que 

respaldem e norteiem o desenvolvimento deste trabalho. 

Trecho pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Logo, concluindo esta antecipada apresentação dos aportes teóricos 

que dialogarão com esta pesquisa, acreditamos que a memória africana se 

revela através das vivências da personagem e no caráter ambíguo da 

personalidade apresentada por Mia Couto. Propomos o presente estudo 

alicerçado no passado colonial e na identidade refeita por Bartolomeu 

Sozinho. A memória se articula com a identidade através das visitas feitas ao 

passado colonial e se revela de maneira coletiva. Ela ajuda a reconstruir a 

identidade porque participa dos atos do presente, influencia comportamentos. 

Enfim, o entendimento das particularidades inerentes à personagem poderá 

contribuir para o entendimento dos processos relacionados à memória e à 

identidade porque as características presentes em Bartolomeu, possivelmente, 

abarcam um número significativo de indivíduos de uma maneira universal 

(grifo nosso). 

No exemplo LT07 é explicado com detalhes a abordagem adotada, como se estivesse 

justificando a escolha de tal referencial. Dessa maneira, temos uma construção bastante peculiar 

dentre os exemplos apresentados, porque além da explicação há referência sobre um teórico em 

que o pesquisador se baseou para realizar o tratamento do objeto de estudo indicado no texto. 

Já nos outros dois exemplos, a indicação da abordagem não é tão direta como foi 

observado nos textos anteriores, pois LT08 é feita a remissão de algo citado na seção de 

justificativa e através da expressão: “respaldem e norteiem o desenvolvimento deste trabalho” 

conseguimos identificar o passo M1P2. Semelhante fato acontece no exemplo LT10; no trecho 

que selecionamos, observamos a presença de três passos diferentes, sendo o sublinhado o nosso 

foco no momento, cuja marca é: “Propomos o presente estudo alicerçado” a qual indica a linha 

teórica que a pesquisa pretende seguir. 

Diante disso, apresentaremos agora as explicações sobre a análise do movimento M1P3 

“Definindo ou caracterizando conceitos”, passo também que já apareceu nas seções anteriores.  

 

Trecho pré-projeto LG02 (ANEXO B) 

Há uma definição própria para o discurso na AD, pois ele não é 

apenas transmissor de informações nem um código que pode ser desvendado. 

É diferente de tudo isso. De acordo com Pêcheux (2010, p.81), “o discurso 

são efeitos de sentidos entre locutores”. 

Trecho pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Por isso, dizemos que a enunciação é irrepetível, isto é, as condições 

de produções do enunciado são sempre únicas. Dessa maneira, a significação 

é desenvolvida no e pelo enunciado através de uma dinâmica de interação. O 

enunciado é uma sequência que se torna interpretável pela estabilização de 

um de seus contextos possíveis, sendo desencadeados a partir da sequência. 
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Trecho pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

Dessa forma, a palavra letramento, segundo Magalhães Neto (2015), 

não traz apenas um sentido, mas apresenta diferentes concepções, pois o 

homem utiliza a escrita, a leitura e a fala, conforme suas necessidades de uso, 

em que cada atividade se torna peculiar para que o indivíduo se torne um ser 

social. 

Trecho pré-projeto LG09 (ANEXO I) 

Baseada na noção anglo-saxônica de Task, based learning and 

teaching, a noção de “tarefa” oferecida pelo QECRL (2001, p,15) implica na 

realização de atividades de linguagem que permitem tratar textos que se 

referem a temas de áreas específicas, mobilizando as estratégias que parecem 

melhor conferir. O QECRL, voltando-se para a Perspectiva Acional, 

apresenta como tarefa conceitos como: 1. Conjunto de ações concluídas numa 

certa área com um objetivo determinado e um resultado específico. 2. Pode 

ser simples ou complexa. 3. Pode ser realizada de maneira simples ou 

individual. 

A marca desse passo é bastante evidente, que é o estabelecimento de relação entre uma 

noção e a explicação sobre ela, procurando delimitá-la. Assim, como podemos observar nos 

exemplos as expressões: “Há uma definição própria para o discurso na AD”, “as condições de 

produções do enunciado são sempre únicas”, “a palavra letramento, segundo Magalhães Neto 

(2015)” e “Baseada na noção anglo-saxônica de Task, based learning and teaching, a noção de 

‘tarefa’”. Nessas expressões, verificamos o conceito ou categoria que está sendo definido no 

texto. 

Trecho pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

Ao se abordar a questão racial no Brasil, deve-se também considerar 

o conceito de miscigenação. O cruzamento de raças, por meios de diversos 

fatores como migrações e povoamentos, que sempre existiu na história da 

humanidade, traz à baile o princípio da não existência de uma raça pura, uma 

vez que as populações humanas, ao longo de sua história sempre estiveram 

em contato. 

Trecho pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Segundo Rodrigues (2006), no capítulo Morte e consciência: pensar 

o impensável, a consciência da morte é um fato importante e uma conquista 

para a humanidade. Como salienta Bataille (1987), “o que chamamos de 

morte é em primeiro lugar a consciência que temos dela” (BATAILLE, 1987, 

p. 29). 

Trecho pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

Para Benjamin (2001, p. 122), “a violência só pode ser procurada na 

esfera dos meios, não dos fins”. Ou seja, a violência só é definida, no sentido 

literal da palavra, quando o modo como atua interfere em relações éticas. 

Nessa mesma perspectiva, Zizek (2008) ressalta que não se pode definir de 

violência as manifestações populares, uma vez que estas são reações das 

sociedades que sofrem constantemente atos violentos, e que só ganham 

visibilidade por serem manifestos coletivos. O autor enfatiza ainda que “essa 
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violência concreta acaba sendo o argumento para a repressão 

institucionalizada, fazendo com que as vítimas reais sejam novamente 

violentadas” (ZIZEK, 2008, p. 4). 

Trecho pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Ainda neste contexto e como complemento às ideias de Walter, 

podemos mencionar Glissant (2005, p. 72). Ele acresce aos teóricos antes 

mencionados a ideia de culturas atávicas e compósitas. A primeira parte “do 

princípio de uma filiação, com o objetivo de buscar uma legitimidade sobre 

uma terra”. Já a cultura compósita refere-se àquelas nas quais “se pratica 

uma crioulização”. Entendemos que a personagem em análise narra suas 

histórias de forma a incorporar as memórias do povo africano, o que nos 

remete ao conceito de crioulização proposto por Glissant (2005). Através do 

uso dos rastros resíduos de suas identidades culturais atávicas, os negros 

chegados ao Novo Mundo começavam a ressignificar sua nova identidade 

compósita. 

O exemplo LT05 apresenta uma conceituação mais evidente, indicando que se trata de 

uma definição da “violência”. Já nos outros há maior reflexão sobre a delimitação do conceito, 

pois, além de demonstrar para a Banca a definição, o pesquisador deve relacionar com o seu 

objeto de estudo. Uma peculiaridade verificada nesses exemplos é a falta de referências no 

LT01 e no LG03, em que há a indicação do conceito, mas não se explícita o teórico do qual se 

obteve a síntese do conceito apresentada no texto. 

Passamos agora para o estudo do passo M1P4 “Explicando um fenômeno empírico ou 

teórico relacionado ao ensino / à sociedade / à teoria” que tem a função de apresentar um 

contexto de pesquisa através da explicação de um fato relacionado ao objeto de estudo, a alguma 

categoria ou à noção teórica utilizada para realizar o trabalho. 

É importante salientar que esse passo também ocorreu nas duas seções anteriores, porém 

o foco na seção de revisão de literatura é desenvolver e discutir aprofundadamente o fenômeno 

que está sendo apresentado pelo pesquisador. Vejamos os exemplos e as análises: 

Trecho pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

Durante muito tempo o conceito de raça esteve vinculado a 

características físicas e traços corporais, tais como a cor da pele ou o formato 

dos lábios. Dessa forma, passava-se a delimitar determinada raça com base 

em atributos físicos, abrindo espaço para a construção do preconceito racial, 

mais especificamente quanto ao afro-brasileiro. Nesse sentido, por muito 

tempo perdurou e ainda perdura essa concepção de raça, baseado em 

características corporais. 

  Trecho pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

De acordo com Norbert Elias (2001, p. 10), “a morte é um problema 

dos vivos”. Desde o início da humanidade, a questão da morte é recorrente 

na vida e no imaginário dos homens. A morte aparece como algo temido, que 

deve ser evitado ou afastado dos pensamentos ou cotidiano das pessoas. Esse 

distanciamento da morte pode se configurar através de um afastamento da 
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ideia da morte, ou até mesmo do contato com pessoas mortas e, também, com 

a premissa imaginativa de que “os outros morrem, eu não” como aponta Elias 

(2001). Tratar da morte é um dos problemas mais difíceis da existência 

humana, principalmente quanto a aceitação do próprio fim do indivíduo como 

das pessoas próximas, pois “a morte do outro é uma lembrança de nossa 

própria morte” (ELIAS, 2001, p. 16-17). 

Trecho pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

Percebe-se, portanto, que esse ideal de poder afeta os dois lados: o 

de quem o detém e o de quem sofre suas arbitrariedades. Enquanto a polícia 

se valia do uso da força e tortura para garantir a segurança, pessoas viviam 

sob o medo e a prática da repressão. 

Trecho pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

A partir do ano de 2009, o ENEM passou a ser utilizado como forma 

de ingresso em várias Instituições de Ensino Superior. De acordo com 

Medeiros (2012, Online) “Nestes mais de dez anos, o exame vem se firmando 

como a maior avaliação do gênero, na América Latina, e uma das maiores do 

mundo”. A autora defende ainda que esse Exame está ganhando importância 

mundial, pois a cada ano aumenta o número de participantes, assim também 

como de IFES que aderem ao exame integralmente ou parcialmente, como 

forma de selecionar alunos para ingresso nas mesmas. 

Como é possível observar nos exemplos, o pesquisador indica fatos relacionados ao 

objeto de estudo, explicando como determinada temática é tratada; diferente do passo M1P2 

cujo foco é indicar como determinada linha de pensamento trata um conceito ou o próprio objeto 

de estudo; o M1P4 está relacionado às situações e aos fatos paralelos seja à teoria ou ao objeto 

de estudo, por isso dissemos que é sobre a temática do trabalho. 

No exemplo LT02, no início do parágrafo é apresentando o conceito de “morte” para, 

em seguida, tratar do fenômeno “morte no cotidiano das pessoas”. No passo M1P4 podemos 

fazer essa delimitação sobre o evento que está sendo explicado. Desse modo, no exemplo LT01, 

temos “a classificação de raças” como fato abordado. Já no LT07 trata sobre “poder na política” 

e no LT10 da “relevância do ENEM mundialmente”. 

 Trecho pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

A partir do momento que o homem utiliza a fala e a escrita em um contexto 

interacional determinado, torna-se um ser social, pois ao tempo que interage, 

comunica e participa em sociedade, novos eventos de letramento surgem. 

Trecho pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

O fascínio que essas ferramentas despertam, porém, não pode se 

sobrepor a sua utilização pedagógica. É grande a diversidade de tecnologias 

disponíveis (computadores, tablets, smartphones, lousa interativa, softwares, 

entre outras), porém é imprescindível um planejamento prévio e uma seleção 

criteriosa daquela que mais se adequa aos objetivos do ensino. 

Trecho pré-projeto LG06 (ANEXO F) 
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Assim, os discursos, utilizados em contextos sociais, são 

concretizados como sequências de ações de fala e como ações de fala global. 

Em nível micro, pressupõe-se a dicotomia tópico/comentário, com colocações 

textualmente dependentes, atribuídas a fragmentos de estrutura semântica 

das sentenças num discurso. Em nível macro, uma macroestrutura é que 

define coerência do discurso e marcar com sinais a questão central ou tópico, 

que pode ser expressa pelo resumo do discurso. 

Trecho pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

O que se percebe é uma aceitação, muitas vezes inconsciente, de tudo 

que é apresentado pelo LD, ou seja: os conteúdos refletem ideologias que o 

professor absorve na sua prática docente. Deo e Duarte (2004), contudo, 

consideram que a relação entre professor e LD precisa ocorrer de forma 

crítica, em que o docente deve fazer as adaptações necessárias no material, 

para que os assuntos adquiram funcionalidade e se tornem úteis pra a vida 

do aluno, o que tornaria o aprendizado mais interessante. Para entender 

como funciona essa abordagem, Almeida Filho (1993) afirma que: 

A aula de língua estrangeira como um todo pode possibilitar ao aluno 

não só a sistematização de um novo código linguístico que o ajudará 

a se conscientizar do seu próprio, mas também a chance de 

ocasionalmente se transportar para dentro de outros lugares, outras 

situações, e pessoas. Esses clarões culturais conseguem às vezes 

marcar nossa percepção e memória de maneira indelével e para 

sempre (p. 28). 

Vamos iniciar nossa descrição pelo exemplo LG07, que possibilita observarmos os 

passos M1P4 e M1P2, pois o parágrafo começa com o primeiro e depois passa para a explicação 

da abordagem que será adotada na pesquisa. Então, o pesquisador parte de uma percepção 

empírica do fenômeno para depois indicar como tal fato será tratado no estudo proposto. Nesses 

exemplos, o passo em questão não apresenta citação ou indicação de um referencial teórico, 

porém é relacionado à abordagem indicada no decorrer do trabalho, ou seja, é uma percepção 

do pesquisador sobre determinado evento no mundo ou na teoria que é influenciado pela linha 

teórica adotada no trabalho. Dessa forma, é como se a citação e a referência a algum teórico 

estivessem subtendidas. Todavia, pode também haver casos, como no exemplo LG05 e LG07, 

em que o estudo aponta uma prática em desacordo com a teoria e as pesquisas utilizadas para 

fazer o contraponto, bem como apresentar a forma adequada para lidar com o fato apresentado.  

Os fenômenos indicados nos exemplos são os seguintes: “uso da fala e escrita” no LG04, 

“fascínio do professor por aparelhos eletrônicos” no LG05, “o uso do discurso” no LG06 e 

“atitude do professor em relação ao livro didático” no LG07. 

Vejamos, a seguir, os passos do movimento 2, “indicando caminhos teóricos da 

pesquisa”, que são seis no total, como vimos no modelo apresentado no início desta seção, 

sendo que apenas o M2P2 “inserindo-se numa área de pesquisa” não apareceu em nenhum texto 
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do nosso corpus. Esse movimento ocorreu em três trabalhos da área de Linguística e em todos 

da Literatura. 

O passo M2P3 “apontando obras de referência para a pesquisa” que evidencia para o 

leitor a importância de um conceito, noção ou categoria de análise para a realização do trabalho, 

ou seja, apresenta uma explicação para indicar que a obra é importante para a pesquisa que e 

será desenvolvida, deixando explicito para a banca que autor do texto conhece os cânones da 

área. Vejamos os exemplos para demonstrarmos as análises que realizamos para descrever esse 

passo. 

Trecho pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

O comportamento dessas personagens desperta o interesse do estudo 

de Bettelheim em 1976 e torna-se posteriormente um compêndio importante 

para os que se prontificam a refletir sobre os verdadeiros – ou hipotéticos – 

significados do mundo imaginário e fantástico dos contos de fadas. 

Trecho pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

A sociolinguística quantitativa tem como marco referencial 

introdutório os postulados do linguista americano William Labov, 

destacando-se até os estudos contemporâneos como um dos principais 

sociolinguistas1, em que retratou, impetuosamente, a relação entre língua e 

sociedade, pelo qual toda língua natural é passível de sofrer variação. 

Apenas esses dois textos apresentaram o passo M2P3 que é uma das premissas da seção, 

apresentar um ou mais cânones da área. Com base no observado, as expressões que marcam 

esse passo são: “tem como marco referencial introdutório” e “Bettelheim em 1976 e torna-se 

posteriormente um compêndio importante”. Como é possível observar, o foco do parágrafo nos 

dois trechos é destacar a obra apresentada, explicando algo que a faça ser considerada um 

cânone para a linha teórica adotada na pesquisa. 

 A seguir, analisaremos o passo M2P4 “apresentando lacunas na área de pesquisa 

(problema teórico ou de pesquisa)”, diferente da seção de justificativa. Com base nisso, o foco 

nesse momento seria abordar o aspecto teórico ainda não alcançado, o qual o presente estudo 

irá propor realizar. 

Na seção anterior o esperado é que o pesquisador atribua o caráter de pesquisa inédita 

através do preenchimento de uma lacuna relacionada a pesquisa como um todo. Todavia, é 

natural que a lacuna seja teórica ou empírica cujo estudo proposto irá sanar. Dessa maneira, 

para melhor ilustrar os casos encontrados com esse passo, vejamos o exemplo:   

Trecho pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

As investigações realizadas sobre a obra, Travessuras da Menina Má, 

apresenta a personagem Lyli em uma relação amorosa conflitante com 
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Ricardo. Entretanto não foi identificado leituras que tratem especificamente 

da representação da identidade feminina. Nesse sentido a pesquisa buscará 

uma análise mais profunda acerca desta temática. 

O único texto que apresentou esse passo foi o LG03. Esse passo é marcado pela 

indicação de que não houve pesquisas sobre a “representação da identidade feminina”, sendo 

essa a lacuna a qual o trabalho pretende preencher. Nesse caso específico, não se trata de lacuna 

teórica, mas de pesquisas que envolvem o objeto de estudo, conferindo ineditismo ao estudo 

proposto. 

Prosseguindo a análise, discutiremos a seguir sobre o passo M2P5 “descrevendo 

sinteticamente a obra/objeto de estudo”, o qual não apareceu nos textos de Linguística, sendo 

predominante na área da Literatura com nove ocorrências. Esse passo também foi observado 

nas seções anteriores, e com essa mesma predominância. Vejamos os exemplos: 

Trecho pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Na peça Estado de sítio (1979), o estado de revolta contra a morte 

acontece efetivamente sob a figura da personagem Diego, que marcado pela 

Peste, consegue vencer o medo da morte, pois como sugere a própria morte 

personificada como secretária “sempre bastou que um homem vença seu 

medo e se revolte, para que a máquina comece a ranger” (CAMUS, 1979, p. 

113). 

Trecho pré-projeto LT04 (ANEXO N) 

Dessa forma, a narração das personagens de Diário da queda 

também demonstra a intenção de constituir uma memória coletiva, assim 

como fez Levi em Os afogados e os sobreviventes, uma vez que essa obra está 

imbrincada sobre elementos que configuram essa memória. 

Trecho pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

A atribuição ao niilismo contemporâneo de gnosticismo ateu é de 

suma importância para interpretação Holden, pois seus argumentos 

racionalistas vão contra a existência dos mistérios5, que podem ser tidos 

como a base do discurso cristão, i. e., o kerigma. Mas como já dito, a 

personagem sempre profere seus sermões com uma aura esotérica. E 

provavelmente isso ocorra pelo reaproveitamento da figura literária do 

demônio, caracterizado pela finalidade de confundir e convencer. 

 

Trecho pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

Angela Carter e Neil Jordan acreditavam no poder sedutor do conto 

da Chapeuzinho Vermelho e o (re)criaram em A companhia dos lobos (1979 

e 1985, respectivamente). Eles creditam aos papeis desempenhados por 

menina e lobo a capacidade de inebriar plateias após séculos e nos obrigam 

a buscar e “discutir as relações entre literatura e cinema em níveis teóricos, 

considerando que ambas as artes possuem elos e diferenças” como explica 

Linda Catarina Gualda em Literatura e Cinema: elo e confronto (2010). 

Trecho pré-projeto LT09 (ANEXO S) 
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A obra na voz do próprio autor não deve ser compreendida como um 

ensaio experimental, pois sua produção teve um propósito com um intuito e 

com um objetivo muito claro e muito definido. 

Esse passo é marcado pela análise de características do objeto de estudo, no caso, a obra 

a ser trabalhada; esse recurso não foi realizado na área de Linguística, pois geralmente as 

características e a análise do objeto de estudo serão descobertas apenas no decorrer da pesquisa. 

Desse modo, não há uma estrutura que marca explicitamente esse passo, mas a realização dessas 

explicações sobre o objeto de estudo.  

Vamos discutir, então, sobre o passo M2P6 “indicando pesquisas sobre o objeto de 

estudo” que é semelhante ao passo “reportando pesquisas prévias”, o qual já foi observado nas 

seções anteriores. Com isso, a diferença novamente é o foco dado, pois, na seção da teoria, se 

faz necessário mais aprofundamento, e a indicação de estudos recentes sobre a temática cumpre 

o papel de demonstrar que o pesquisador está informado sobre a atualidade dos estudos 

envolvidos na sua investigação, enquanto na justificativa ou identificação do problema o foco 

é indicar que há lacunas, ainda mesmo existindo pesquisas sobre o objeto de estudo proposto. 

A seguir, os exemplos para demonstrar os trechos em que encontramos esse passo: 

Trecho pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

Brandão (2007, p. 89-99) analisou a variação da lateral palatal na 

variedade popular de treze comunidades do Estado do Rio de Janeiro, com 

base em dados selecionados de 78 inquéritos e com apoio nos fundamentos 

teóricos e metodológicos da sociolinguística variacionista. A respeito do 

estudo sobre a variável (ʎ) na fala do Norte e do Noroeste fluminenses, a 

autora demonstrou que, do ponto de vista estrutural, [ʎ] está presente na fala 

de todos os informantes, concorrendo, sobretudo com [lj], a segunda variante 

mais produtiva. Ela observou, também, que, diante de [i], [ʎ] concorre com o 

cancelamento ou com [l], condicionado, sobretudo pela presença da nasal 

palatal no vocábulo, não se observando, nesse contexto, as demais variantes. 

Trecho pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

Fischer et al (2012) analisam questões do ENEM entre os anos de 

1998 e 2010, com objetivo de identificar quais autores, períodos literários são 

recorrentes no exame e além disso, saber o percentual de questões de 

Literatura abordada nessa avaliação. Os autores perceberam que apesar de 

na matriz de referência desse exame ter a Literatura e conteúdos dessa 

disciplina a serem cobrados, eles notaram que não são cobrados esses 

conteúdos na prática, ou seja, o que está na matriz serve apenas de forma 

figurada. Os autores dividiram as questões analisadas por eles em cinco 

categorias: 

1) questões de literatura stricto sensu (história da literatura, análise 

formal do texto literário, interpretação do texto literário e figuras de 

linguagem, questões que são normalmente encontradas nas provas 

de literatura dos melhores vestibulares); 

2) questões que relacionam língua e literatura (textos literários para 

reflexões linguísticas, gramaticais e funções da linguagem); 
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3) questões que abordam arte e literatura (relações entre literatura e 

outras linguagens artísticas, como artes plásticas, cinema, 

escultura, fotografia); 

4) questões de literatura e humanidades (com enfoque nas relações 

entre literatura e história, geografia e outras disciplinas da área); 

5) questões de literatura e ciências (literatura relacionada à 

biologia, matemática, física e outras ciências) (FISCHER et al., 

2012, p. 4). 

Trecho pré-projeto LT06 (ANEXO P) 

Dois Córregos já foi objeto de outras pesquisas, como dissertações 

de mestrado e de doutorado e artigos publicados em revistas. Celso Matos 

(2007) faz uma abordagem sobre a questão mítica no filme, apontando a 

estrutura de cruz quaternária na obra (Pater – Diabolus – Filius – Spiritus), 

com base na teoria de Massimo Canevaci. Já Carlos Pereira (2013), em sua 

tese de doutorado, estuda a carnavalização e antropofagia no que considera 

o metacinema de Carlos Reichenbach. Pereira, com base nas pesquisas de 

Mikhail Bakhtin, aponta os recursos carnavalescos em Dois Córregos, 

considerando o carnaval um reflexo invertido da sociedade brasileira. 

Apenas nesses três textos ocorrem esse passo, como observamos no exemplo, o passo 

M2P6 é marcado pela indicação de que a pesquisa citada já havia abordado a temática. Então, 

aqui o produtor do texto demonstra para a Banca que conhece o estado da arte para a linha de 

estudo a qual pretende desenvolver a pesquisa, o que é explicitado por meio da discussão de 

trabalhos anteriores sobre a temática. Desse modo, não há marcas específicas que demarquem 

esse passo, sendo marcado por essa relação entre um estudo anterior e o objeto de estudo da 

atual pesquisa. 

A seguir, demonstraremos como o passo M3P1 “apresentando objetivos da pesquisa” 

foi analisado em nosso corpus, também ocorreu nas seções de justificativa e identificação do 

problema, além disso possui uma seção específica, como foi discutida anteriormente. Vejamos 

os seguintes trechos:  

Trecho do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Desse modo, propõe-se para este estudo pensar a morte como 

fenômeno não só metafísico e distante, mas como fenômeno social e como 

crítica a sociedade da época, através das concepções da morte, e dos reflexos 

nas ações na vida do homem, apoiando-se na morte como norteadora das 

ações humanas, quer seja na ausência simultânea em toda a Terra, quer seja 

na sua presença personificada. 

Trecho do pré-projeto LT06 (ANEXO P) 

Por sua vez, este trabalho analisa a forma como a violência é 

representada no filme Dois Córregos, com o intuito de evidenciar as 

estratégias do autor e roteirista ao relatar, por meio da arte, um momento da 

história do país, um período de violência e autoritarismo através da memória 

da ditadura militar. 
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Trecho do pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

A partir disso é possível analisar o romance por instâncias, sendo 

uma destas histórica e a outra fabular (com referências gnóstico-cristãs), a 

segunda, que compõe o imaginário do livro, recria e reforça a ordem histórica 

em uma série de conceitos que remetem a atmosfera sentimental do homem 

moderno, absorvido por um ideal niilista que dispõe da razão 

instrumentalmente e a sobrepõe a moral religiosa para poder cumprir atos de 

imperialismo e terror em nome do esclarecimento, tal como o fascismo, como 

proposto em Adorno e Horkheimer (2010). A proposta assim, através do 

conceito de redução estrutural, é compreender o romance por uma visão 

totalizadora ou que se queira como tal, que não proceda pela fragmentação 

frequente do objeto para ser ele conhecido. 

Trecho do pré-projeto LT09 (ANEXO S) 

Em outras palavras, à luz dos referenciais teóricos alargados a partir 

do aprofundamento nas leituras especializadas sobre o tema, bem como da 

análise comparativa entre esses referenciais e a própria linguagem da obra, 

queremos discernir os traços da ficção e os traços da realidade. 

Trecho do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Mia Couto apresenta considerações acerca dos conceitos de 

identidade e de memória cujas especificidades se encontram na 

caracterização e na análise psicológica de Bartolomeu Sozinho, e como a 

primeira é construída através do uso da segunda. Além disso, Ferreira (2011, 

p.15) afirma que: “ao marcar na proposta literária um caráter político, a 

escrita desse autor ganha contornos coletivos”. Neste sentido, as memórias 

do personagem podem ser entendidas a partir de interpretações, tais quais as 

de Pollack (1989, p.11): “Assim como as memórias coletivas e a ordem social 

que elas contribuem para constituir, a memória individual resulta da gestão 

de um equilíbrio precário, de um sem-número de contradições e tensões”, e, 

assim, propomos neste trabalho a importância da memória para 

(re)construção identitária negra. 

Nos exemplos, é possível observar evidências claras de que o pesquisador está indicando 

o objetivo da pesquisa, através das expressões: “propõe-se para este estudo”, “este trabalho 

analisa”, “é possível analisar”, “A proposta assim”, “queremos discernir”, “propomos neste 

trabalho”. Essas marcas linguísticas indicam o que se pretende alcançar com a execução do 

estudo. 

No trecho de LT07, há dois passos, o M2P5 iniciando o parágrafo e o M3P1 finalizando 

que é o nosso foco de análise nesse momento. É importante salientar que, no LT10, o passo está 

apenas na última sentença; além disso, fica implícita a palavra “estudar” ou “pesquisar”; porém, 

mesmo elas estando implícitas, é possível entender que se trata da indicação do objetivo da 

pesquisa. 

Já o passo M3P2 “indicando os problemas/indagações da pesquisa” só foi observado no 

pré-projeto LT05, no seguinte trecho: “Com isso fazemos o seguinte questionamento que 

identidade o aluno/candidato do ENEM possui?” (pré-projeto LT05). Como já foi discutido 
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anteriormente, esse passo é marcado pela indagação sobre a motivação da pesquisa, sendo que 

a resposta será dada ao final da realização do estudo. 

Passamos, então, para a análise do passo M4P1 “justificando a relevância (teórica e/ou 

sócio-política) do projeto”, que funciona como um argumento para indicar que a pesquisa 

proposta é importante, semelhante ao que foi feito na seção de justificativa. Vejamos alguns 

exemplos, a seguir, para analisarmos as pistas linguísticas para esse passo. 

Trecho pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

Percebemos que atualmente a identidade está sendo estudada com 

maior expressividade e importância, pois o que antes era aceito como fixo e 

duradouro, nos tempos pós-moderno entrou em declínio e passou a ter um 

novo olhar, como explica Hall: 

a questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 

social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 

que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada 

crise da identidade é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam 

aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (Hall, 2005, 

p. 7). 

Como é possível notar, o pesquisador indica que a categoria de análise proposta era 

estudada de uma determinada maneira antes e no atual momento da pesquisa, ganha importância 

nos estudos da área em razão de um novo olhar, o qual é indicado com a citação. Desse modo, 

o M4P1 se realiza devido a essa indicação de importância da pesquisa para agregar 

conhecimento sobre a categoria “identidade”. 

Nessa seção, encontramos marcas mais claras da diferença entre a prática de escrita nas 

duas áreas, consequentemente o modelo que descreve a tendência de movimentos e passos 

retóricos para cada área é bem distinto.  

Encontramos o seguinte modelo para a área de Literatura:  

 

MOVIMENTO 1 APRESENTANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS 

TEÓRICOS 

M1P1 - Historiando conceitos/categorias/abordagens da área de pesquisa 

M1P2 - Caracterizando a abordagem/teoria 

M1P3 - Definindo ou caracterizando conceitos 

M1P4 - Explicando um fenômeno empírico ou teórico relacionado ao ensino/ 

à sociedade/ à teoria 
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MOVIMENTO 2 INDICANDO CAMINHOS TEÓRICOS DA 

PESQUISA  

M2P3 - Apontando obras de referência para a pesquisa 

M2P4 - Apresentando lacunas na área de pesquisa (problema teórico ou de 

pesquisa) 

M2P5 - Análise resumida da obra 

M2P6 - indicando pesquisas sobre o objeto de estudo 

MOVIMENTO 3 EXPLICITANDO OS OBJETIVOS DA PESQUISA  

M3P1- Apresentando objetivos da pesquisa 

M3P2- Indicando os problemas/indagações da pesquisa  

MOVIMENTO 4 REIVINDICANDO UTILIDADE DA PESQUISA 

M4P1- Justificando a relevância (teórica e/ou sócio-política) do projeto 

Movimento 5 INDICANDO MEIOS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

M4P1- Descrevendo o(s) procedimentos de análise dos dados 

MOVIMENTO 5 DESCREVE PRÁTICAS PARA REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 

M5P1- Descrevendo o(s) procedimentos de análise dos dados 

O movimento 1 foi observado no início de cinco textos, nas sete primeiras linhas desses 

trabalhos, os outros cinco pré-projetos tiveram nas quinze primeiras linhas passos do 

movimento 2. Logo, para o nosso corpus os movimentos 1 e 2 tiveram a mesma ocorrência no 

início dos textos. Esses dois movimentos ocorreram geralmente nas primeiras e segundas 

posições dos textos, sendo que o 2 ocorreu quatro vezes nos cinco trabalhos em que o 

movimento 1 iniciou essa seção. Por outro lado, o 1 apareceu em seguida ao movimento 2 em 

três pré-projetos dos cinco pré-projetos em que o movimento 2 introduziu a seção, havendo 

assim, uma alternância entre os dois movimentos na primeira parte da seção. 

Já em relação à ordem de ocorrência dos outros movimentos não foi possível observar 

um padrão em que eles apareciam, pois eram menos recorrentes, mas bastante diversificada a 

ocorrência da sequência dos outros movimentos. 

O modelo que descreve a tendência dos movimentos e passos retóricos da seção de 

justificativa na área de Linguística é o seguinte:  

MOVIMENTO 1 - APRESENTANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS 

TEÓRICOS 

M1P1 - Historiando conceitos/categorias/abordagens da área de pesquisa 

M1P2 - Caracterizando a abordagem/teoria 

M1P3 - Definindo ou caracterizando conceitos 
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M1P4 - Explicando um fenômeno empírico ou teórico relacionado ao ensino/ 

à sociedade/ à teoria 

MOVIMENTO 2 - INDICANDO CAMINHOS TEÓRICOS DA 

PESQUISA  

M2P3 - Apontando obras de referência para a pesquisa 

M2P6 - indicando pesquisas sobre o objeto de estudo 

MOVIMENTO 4 - REIVINDICANDO UTILIDADE DA PESQUISA 

M4P1- Justificando a relevância (teórica e/ou sociopolítica) do projeto 

A seção de revisão de literatura da área de Linguística é composta basicamente pelo 

movimento 1, como já foi demonstrado nas tabelas anteriormente. Desse modo, o movimento 

1 aparece introduzindo a seção em nove dos dez textos; apenas o pré-projeto LG01 é iniciado 

pelo movimento 2, já os outros movimentos aparecem distribuídos em três textos diferentes. 

Assim, o registro dos outros movimentos no modelo se deve a ocorrência do movimento 

2 o qual aparece em mais de 50% da seção do texto LG01. Salientamos que, em nosso estudo, 

consideramos todas as manifestações, independente de a frequência ser baixa ou alta, pois nos 

interessa todo fato para a descrição desses pré-projetos.  

Nesse sentido, a seção de revisão de literatura apresentou maiores diferenças entre as 

duas áreas, evidenciando nossa tese de que a prática de escrita acadêmica é delineada pela 

disciplina da qual ela é oriunda. Como foi possível observar nessa seção, consiste em um passo 

retórico exclusivo da área de Literatura, não apenas pelo fato de o objeto de estudo ser uma 

obra literária, mas pela maneira como se investiga esse objeto e o que os pesquisadores na área 

esperam, pois são textos atestados como representantes da escrita, dentro desse ambiente ou no 

mínimo iniciantes à pesquisa dessas duas disciplinas.  

Portanto, constatamos também que os movimentos e passos retóricos utilizados 

cumprem a função retórica de discutir o panorama teórico da teoria utilizada pelos 

pesquisadores para propor seu estudo.  

A seguir, discutiremos a seção metodologia, a qual pode ser considerada a última, 

retoricamente, estrutura do gênero, já que as outras são o cronograma e as referências as quais 

são, respectivamente, listagem de ações de pesquisa em relação ao tempo e lista de trabalhos 

pesquisados para dar suporte a construção da pesquisa. 

5.1.5 Organização retórica da seção “metodologia” 

Descreveremos agora a seção de “metodologia” que, segundo o edital, deve conter as 

seguintes informações: 
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Esta seção é pensada para descrever explicitamente, com base em abordagens 

adequadas ao problema de pesquisa, o modo como a investigação será 

desenvolvida. Deve conter: a caracterização e justificativa da abordagem 

teórico-metodológica escolhida; a descrição dos procedimentos de pesquisa 

que serão utilizados, a etapa de coleta dos dados; descrição da etapa de análise 

dos dados (MENDES DA COSTA, 2016, p. 8). 

Nessa breve descrição, contida no edital para a Seleção de Mestrado da UFPI, da qual 

estamos realizando nosso estudo, já são indicadas claramente as principais funções retóricas 

esperadas nos textos que têm como finalidade descrever “o modo como a investigação será 

desenvolvida”; ou seja, o enfoque na seção de metodologia consiste na previsão do modo de 

pesquisa que o futuro mestrando irá realizar para construir seu estudo. 

Entretanto, mesmo existindo essa indicação clara do nome e das informações que a 

seção deve conter, ainda observamos desvios dessas orientações, como em relação à 

nomenclatura da seção, a qual segundo o edital é “metodologia”, mas encontramos em dois 

trabalhos da área de Linguística os seguintes nomes: “metodologia da pesquisa” e “metodologia 

proposta”.  

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 57-58), essa seção tem como principal 

finalidade explicar “a natureza da pesquisa (se o estudo é qualitativo, quantitativo, exploratório, 

empírico ou de outro tipo) e dos dados a serem obtidos, conforme demandado em cada caso 

específico. O objetivo é responder “como a pesquisa será desenvolvida?”. Então, mesmo sendo 

um pré-projeto, se faz necessário indicar essas informações sobre como a pesquisa será 

realizada e descrever qual o aporte teórico-metodológico será utilizado, tanto para coletar o 

corpus como para realizar sua interpretação.  

Partindo desses pressupostos, pautamos nossa análise dos movimentos e passos 

retóricos, seguindo o modelo de Monteiro (2016) que analisou a seção de metodologia de 

projetos de Letras da UFPI. Então, a partir desse estudo, prévio construímos a nossa própria 

descrição e adaptamos o modelo proposto pela autora para descrever especificamente os textos 

que analisamos. 

O modelo utilizado pela pesquisadora foi o seguinte: 

Movimento retórico 1 – Apresenta a abordagem teórico-metodológica da 

pesquisa 

M1P1 – Caracterizando a abordagem metodológica da pesquisa  

M1P2 – Justificando a escolha da abordagem metodológica  

M1P3 – Indicando a filiação teórica da pesquisa  

M1P4 – Retomando o(s) objetivo(s) da pesquisa 

Movimento retórico 2 – Descreve a etapa de revisão bibliográfica 
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M2P1 – Indicando os temas enfocados na revisão bibliográfica  

M2P2 – Descrevendo o(s) procedimento(s) de revisão bibliográfica 

Movimento retórico 3 – Descreve a etapa de coleta dos dados 

M3P1 – Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa  

M3P2 – Justificando seleção do corpus  

M3P3 – Descrevendo o(s) procedimentos e/ou instrumento(s) de coleta  

M3P4 – Identificando o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa  

M3P5 – Descrevendo o cenário da pesquisa 

Movimento retórico 4 - Descreve a etapa de análise dos dados 

M4P1 – Descrevendo o(s) procedimentos de análise dos dados  

M4P2 – Indicando a(s) categoria(s) de análise  

Esse modelo foi bastante modificado no decorrer da nossa pesquisa, haja vista que, para 

nosso corpus, encontramos três movimentos retóricos e não quatro, que foram os seguintes: 

“apresentação da abordagem teórico-metodológica da pesquisa”, “descrição da etapa de coleta 

dos dados” e “descrição das etapas de realização da pesquisa”. Além disso, também foi 

necessário criar outros passos, os quais indicaremos no decorrer das análises, bem como 

indicaremos a organização retórica que seja mais adequada para descrever o nosso corpus de 

pré-projetos.  

É importante salientar que, tanto no modelo de Monteiro (2016), como no nosso, 

encontramos todas as indicações feitas pelo edital, pois a caracterização e a justificativa da 

abordagem teórico-metodológica escolhida é realizada por meio dos passos do movimento 1; a 

indicação de quais serão os dados a serem analisados é feita por meio dos passos do movimento 

2 e a descrição das etapas de realização da pesquisa é elaborada por meio dos passos do 

movimento 3, que será indicado no modelo mais adiante. 

Vejamos a seguir a Tabela 14, que sintetiza a ocorrência dos movimentos retóricos nos 

textos da área de Linguística. 

  Tabela 14 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a seção “metodologia” 

Projetos 
LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 

Movimentos 

Mov. 1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim 

Mov. 2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov. 3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim Sim Sim 

                Fonte: Resende Castro (2018). 
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Como é possível observar na Tabela 14, a ocorrência de todos os movimentos é bastante 

ampla, ou seja, ultrapassa os 90%, sendo apenas o movimento 2 que chega aos 100%. Desse 

modo, é a seção que segue um padrão com maior recorrência dentre as analisadas.  

A peculiaridade observada para essa seção ocorreu no pré-projeto LG09, o qual não 

apresenta uma construção em parágrafos para caracterizar a metodologia, porém é possível 

inferir sobre os movimentos e passos utilizados. Além disso, não é indicada claramente a relação 

entre teoria e procedimentos metodológicos, mas podemos deduzir. 

A Tabela 14, com os movimentos retóricos, nos dá uma noção macro de como está 

organizado o texto; ou seja, há de modo geral a realização do movimento 1 no início do texto, 

o qual apresenta a metodologia, para depois apresentar quais são os dados, por meio do 

movimento 2 e finalizar indicando as etapas de estudo que serão feitas para investigar o corpus 

proposto, utilizando os passos do movimento 3. 

A Tabela 15 da área de Literatura ficou da seguinte maneira. 

    Tabela 15 - Ocorrência dos movimentos retóricos nos pré-projetos de Literatura para a seção “metodologia” 

Projetos 
LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LG07 LT08 LT09 LT10 

Movimentos 

Mov. 1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mov. 2 Sim - - Sim Sim - - - - - 

Mov. 3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim 

               Fonte: Resende Castro (2018). 

Na área de Literatura temos o movimento 1 que chega a 100%, o 3 a 90% e o 2 a 30%; 

como já dissemos anteriormente, a descrição dos movimentos é mais geral, assim a não 

realização de um determinado movimento não implica necessariamente que a informação não 

tenha sido dada. 

Já a baixa frequência do movimento 2 nos indica que há pouca discussão sobre a coleta 

de dados nessa área, acreditamos que essa limitação se deva por uma prática comum da área. A 

nossa hipótese é que na cultura disciplinar dessa área a escolha do corpus é subjetiva, sendo 

tacitamente aceita a indicação da obra como a delimitação do corpus a ser estudada. Então, não 

é necessário indicar como a obra foi escolhida ou como serão coletados os dados da pesquisa. 

Comparando as duas Tabelas (14 e 15), podemos observar as semelhanças e diferenças. 

Primeiro, as semelhanças consistem na predominância do movimento 1 nas duas áreas, bem 

como a ordenação que tanto para a Literatura como para a Linguística é esse o movimento que 

inicia predominantemente a seção. Por sua vez, a outra semelhança é a mesma frequência de 

ocorrência do movimento 3, mas a ordenação dele se constitui como diferente entre as duas 
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áreas, pois enquanto na Linguística, preferencialmente, aparece após o movimento 2, na 

Literatura aparece geralmente após o movimento 1.  

Como principal diferença entre as duas áreas está a baixa frequência de ocorrência do 

movimento 2 na área de Literatura, sendo que na Linguística ocorre em todos os textos. Desse 

modo, acreditamos que essa diferença seja por causas extralinguísticas, isto é, devido a cultura 

da disciplina de Literatura trate a prática de pesquisa dessa forma, pois, nessa área, a escolha 

de determinada obra para estudo acadêmico está bastante ligada a afinidade do pesquisador com 

a temática abordada pela obra. Esse aspecto é considerado relevante para a seleção do corpus, 

apesar de, na área de Linguística, o critério de afinidade seja também bastante relevante. No 

entanto, são apresentados outros critérios para justificar a escolha da fonte de dados.  

É importante salientar que a descrição do corpus na área de Literatura fica bastante clara, 

pois geralmente é apresentada ao longo do trabalho e no próprio título da pesquisa; ou seja, 

seria redundante delimitar o corpus, pois já foi indicado desde o início do texto. 

Observemos agora a Tabela 16 que sintetiza a frequência dos passos nos textos da área 

de Linguística. É possível observar, nesta tabela, os passos que ocorreram em mais de 50% dos 

textos foram os M1P1, M2P1, M2P3 e M3P1, respectivamente são os passos utilizados para: 

delimitar a fonte de dados, indicar como os dados serão coletados e explicar como será feita a 

análise do corpus. Esse padrão descreve de forma sintética a metodologia do trabalho que será 

realizado. Conforme o edital, essa organização retórica só não abrange a justificativa da escolha 

metodológica, como indicamos no início da seção, o que é pedido pelo edital da Seleção de 

Mestrado. Entretanto, devido a condição de aprovados, os textos analisados contemplam 

minimamente o que se espera para essa situação de comunicação. 

É importante salientar que o passo M2P1 ocorreu em todos os trabalhos analisados, o 

que demonstra a preocupação em delimitar o corpus a ser utilizado na pesquisa; dentre as 

informações exigidas pelo edital, essa foi efetivamente atendida pelos textos apresentados.  

 Tabela 16 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a seção “metodologia” 

Projetos 
LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09 LG10 

Movimentos 

M1P1 - Caracterizando a 

abordagem metodológica 

da pesquisa 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim 

M1P2 - Justificando a 

escolha da abordagem 

metodológica 

Sim - - Sim Sim - - - - Sim 

M1P3 - Retomando 

referencial teórico da 

pesquisa 

Sim Sim Sim - - Sim - Sim - - 
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M1P4 - Retomando o(s) 

objetivo(s) da pesquisa 
- Sim - - - - - - - Sim 

M1P5 - Metalinguagem 

sobre a prática de pesquisa 
Sim - - - - - Sim - - - 

M2P1 - Delimitando o 

corpus e/ou fonte do 

corpus da pesquisa      

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

M2P2 - Justificando 

seleção do corpus                                                     
- Sim - - - - - - Sim - 

M2P3 - Descrevendo o(s) 

procedimentos e/ou 

instrumento(s) de coleta 

Sim - - Sim Sim - Sim - Sim Sim 

M2P4 - Descrevendo o 

corpus utilizado na 

pesquisa                     

- Sim - - - - - - - - 

M3P1 - Descrevendo o(s) 

procedimentos de análise 

dos dados 

Sim Sim Sim - Sim Sim - Sim Sim Sim 

               Fonte: Resende Castro (2018). 

Outro fato que chama a atenção, nesta Tabela 16, é a ocorrência considerável do passo 

M1P4, a qual foi de 50%. Por ser uma retomada do referencial teórico e apresentar informações 

repetidas, poderia ser menos frequente, apesar de ser é uma informação também sugerida pelo 

edital para que apareça na metodologia. Desse modo, a prática de introduzir, detalhar e retomar 

o referencial teórico é muito valorizada pela comunidade acadêmica da disciplina de Letras da 

UFPI tanto para Linguística como para Literatura. Então, o nosso corpus demonstrou que esse 

passo se repete ao longo do trabalho em todas as seções. Na identificação do problema, é feita 

uma introdução, depois, na justificativa se retoma a teoria, na revisão de literatura é detalhada 

e na metodologia é retomada novamente. 

Observemos na Tabela 17, a seguir, que sintetiza a ocorrência dos passos nos textos de 

Literatura.  

         Tabela 17 - Ocorrência dos passos retóricos nos pré-projetos de Linguística para a seção “metodologia” 

Projetos 
LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT10 

Movimentos 

M1P1 - Caracterizando a 

abordagem metodológica da 

pesquisa 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

M1P2 - Justificando a escolha 

da abordagem metodológica 

- Sim Sim - - - Sim - - - 

M1P3 - Retomando referencial 

teórico da pesquisa 

Sim Sim Sim Sim - Sim - - Sim Sim 

M1P4 - Retomando o(s) 

objetivo(s) da pesquisa 

- - - - - - - - - Sim 

M2P1 - Delimitando o corpus 

e/ou fonte do corpus da 

pesquisa      

Sim - - Sim Sim - - - - - 
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M2P2 - Justificando seleção do 

corpus                                                     

Sim - - Sim Sim - - - - - 

M3P1 - Descrevendo o(s) 

procedimentos de análise dos 

dados 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim 

M3P2 - Descreve atividades 

curriculares 

- - - - Sim Sim - Sim - Sim 

          Fonte: Resende Castro (2018). 

Os passos que ocorreram em mais de 50% dos textos da área de Literatura foram o 

M1P1, M1P3 e M3P1 os quais também contemplam o que é solicitado pelo edital, sendo o 

M1P1 e o M3P1 semelhantes para as duas áreas. Então, ao compararmos as duas tabelas de 

passos podemos perceber que se distinguem na organização retórica em si. No entanto, as 

informações trazidas nesses três passos, implicitamente, delimitam o corpus e a maneira como 

os dados serão coletados; assim faltaria apenas contemplar a justificativa da escolha da 

abordagem nas duas áreas.  

Comparando as duas tabelas, verificamos diferenças e semelhanças, sendo a principal 

similaridade entre as duas áreas o padrão de iniciar a seção metodologia, caracterizando a 

abordagem metodológica; ou seja, o passo M1P1 é bastante recorrente nas duas áreas, 

aparecendo em nove textos da Linguística e em todos da Literatura. 

A outra semelhança é a repetição das informações do embasamento teórico, pois o passo 

M1P3 aparece em cinco textos de Linguística e em sete de Literatura. Já em relação às 

diferenças, verificamos que no movimento 2 temos um passo a mais para a área de Linguística, 

que é o M2P3, o qual não ocorreu nos textos de Literatura. 

Além disso, o passo M2P1 ocorreu em todos os trabalhos da Linguística e em apenas 3 

da Literatura. Nesse sentido, percebemos a distinção de tratamento do corpus nas duas áreas, 

fato que demonstra ser a prática de pesquisa diferente e pode gerar uma organização retórica do 

texto também distinta.  

Apesar de o movimento M1P5 ocorrer apenas na área de Linguística, foi um número 

pouco expressivo (dois textos), ademais, a informação transmitida por esse passo possui um 

nível de generalização muito alto, podendo ser um movimento presente em qualquer área de 

trabalho acadêmico. 

Outra diferença importante é a ocorrência do movimento M3P2, o qual descreve 

atividades curriculares, isto é, atividades não diretamente ligadas à pesquisa proposta, como 

conversas com o orientador, cumprir créditos e escrever a dissertação. Apesar de serem 

atividades naturalmente realizadas por um mestrando e serem importantes para a execução do 
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projeto, podemos dizer que são atividades exteriores ou paralelas à pesquisa proposta as quais 

são, comumente, indicadas na seção “cronograma” e não de metodologia. 

Observa-se, no Quadro 6, a seguir, a análise da realização dos passos retóricos da seção 

de metodologia do pré-projeto LT04 (ANEXO N) da área de Literatura. 

Quadro 6 - Análise da realização dos passos retóricos da seção de metodologia do pré-projeto 

LT04 (ANEXO N) da área de Literatura 

Movimento 

e passo 

 

Texto 

M1P1 Esse trabalho consistirá em pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa far-se-á prioritariamente em 

livros e outras bases de dados disponibilizados em língua portuguesa, inglesa e francesa. 

M4P1 

A pesquisa será desenvolvida através da escolha de artigos de jornais, teses, periódicos que falam sobre a 

produção literária dos escritores analisados, sua vida e obra, assim como análises anteriormente empreendidas 

sobre circunstâncias que envolvem o cenário onde ocorre a narrativa da obra de Michel Laub, além do 

levantamento do contexto da literatura de testemunho de Primo Levi, presente em Os afogados os sobreviventes. 

M1P3 

A abordagem do tema está apoiada do ponto de vista teórico, sobretudo, em autores que aprofundaram os estudos 

sobre memória coletiva, trauma e literatura de testemunho, como Primo Levi (1986), Walter Benjamin (2012), 

Maurice Halbwachs (2006), Le Goff (2003) e Paul Ricoeur (2007), dentre outros. 

M2P1 
Diário da queda, de Michel Laub e Os afogados e os sobreviventes, de Primo Levi, constituem o corpus 

dessa pesquisa. 

M2P2 

Publicadas em épocas e contextos diferentes, a obra do escritor brasileiro apresenta fortes relações com a obra 

de Primo Levi, uma vez que na narrativa de Laub as personagens mencionam a obra de Levi como importante 

literatura de memória. 

M4P1 
Sua análise constitui a identificação dos elementos estruturais do texto e sua ligação com os aspectos da 

memória, além dos elementos do trauma. 

M4P1 

Para a organização, mapeamento e recolhimento dos dados são utilizados como instrumentos de pesquisa 

a ficha da análise da obra literária e a leitura de textos teóricos, que auxiliam a identificação de elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, como: o enredo, as personagens, o contexto inserido no 

cenário ficcional, os conceitos e os posicionamentos dos autores utilizados para o embasamento teórico da 

pesquisa. 

            Fonte: Resende Castro (2018). 

Esta é a seção de metodologia, na íntegra, do pré-projeto LT04, a qual foi escolhida, 

porque apresenta todos os movimentos que aparecerem nos textos analisados dessa área, porém 

não apresenta todos passos encontrados na área de Literatura, os quais serão detalhados com 

exemplos a seguir. 

A introdução típica da seção para o nosso corpus foi essa com o passo M1P1 

“caracterizando a abordagem metodológica da pesquisa”, dentre todos os textos dessa área, esse 

passo apareceu em oito. Como dissemos anteriormente, conforme Motta-Roth e Hendges 

(2010), uma informação considerada importante para aparecer nessa seção é justamente a 

indicação da natureza da pesquisa; além disso é indicado no edital que é necessário caracterizar 

a abordagem e justificar o seu uso para a empreitada planejada. 



 

 
368 

 

Desta forma, esse passo M1P1 é marcado pela indicação do procedimento de análise e 

coleta de dados realizada pelo pesquisador, nesse caso, “bibliográfica e exploratória”, indica 

que o corpus será composto de material bibliográfico e será feita análise interpretativa dos 

dados coletados. A marca linguística desse passo é a construção de uma relação de caraterização 

entre a pesquisa proposta e o tipo de metodologia que será adotada. 

Ainda no primeiro parágrafo, temos o passo M4P1 “descrevendo o(s) procedimentos de 

análise dos dados” que, nesse caso do LT04, inclui na descrição da análise o processo de coleta 

de dados e evidencia que a atividade de selecionar esses dados constitui uma ação de análise. 

Deste modo, o que irá caracterizar esse passo é essa indicação por meio dos sinônimos e do 

próprio verbo “analisar” de que determinado dado será examinado qualitativamente pelo 

pesquisador. 

Depois temos o passo M1P3 “retomando referencial teórico da pesquisa” no qual o 

pesquisador relaciona a metodologia utilizada com pesquisas já realizadas e cânones da área. 

Nesse caso, funciona como uma justificativa através do argumento de autoridade, 

contemplando assim a orientação do edital. Esse passo é marcado pela apresentação das 

referências e a relação construída textualmente entre a revisão de literatura, bem como do 

procedimento metodológico. 

No segundo parágrafo o qual está em uma subseção intitulada “corpus” observamos o 

passo M2P1 “delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa” que é bastante claro no 

exemplo, pois a expressão “constituem o corpus dessa pesquisa” delimita qual será o objeto de 

estudo da pesquisa, ou seja, a marca linguística desse passo é essa indicação por meio do uso 

de sinônimos e do próprio verbo “constituir” o que será estudado pela pesquisa proposta. 

Em seguida, através do passo M2P2 “justificando seleção do corpus” é indicado o 

porquê da escolha em pesquisar as duas obras mencionadas. É diferente de delimitar, pois nesse 

passo é apresentado o motivo da seleção do corpus apresentado. Assim, o que marca 

textualmente esse passo é a relação de causa e de explicação, a qual nem sempre se encontra 

com a conjunção presente no texto. 

No final desse penúltimo parágrafo, temos o passo M4P1 “descrevendo o(s) 

procedimento(s) de análise dos dados” o qual é marcado pela listagem de ações de interpretação 

dos dados. Esse passo pode ou não ser manifestado textualmente; no caso do pré-projeto LT04, 

a expressão “Sua análise constitui” indica linguisticamente a realização do passo. 

No último parágrafo, que é também uma subseção da metodologia, intitulada 

“instrumentos de pesquisa”, o passo M4P1 é realizado novamente, sendo apenas mais 

detalhado. Nesse caso, a expressão que demarca o passo é “Para a organização, mapeamento e 
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recolhimento dos dados são utilizados como instrumentos de pesquisa”, ou seja, o pesquisador 

detalha como será realizada a análise do seu corpus. 

No Quadro 7, a seguir, discutiremos a interpretação da realização dos passos na seção 

de metodologia do texto LG02 (ANEXO B). Escolhemos esse pré-projeto, porque ele apresenta 

todos os movimentos que ocorreram na área de Linguística. 

A seção é iniciada a partir da realização do passo M1P1, como já mostramos 

anteriormente. Nesse passo, é caracterizada a natureza da abordagem metodológica que será 

adotada na pesquisa. Desse modo, como fica evidente no exemplo, é indicado textualmente que 

a pesquisa é do tipo “bibliográfica, de cunho qualitativo”. 

Depois de apresentar a natureza da abordagem, o texto mostra qual a filiação teórica 

adotada, os quais são aspectos que estão intrinsecamente ligados, teoria e método; porém 

separamos para fins de estudo, porque há uma construção textual específica para tratar de cada 

um desses elementos componentes da pesquisa. 

Então, para indicar a filiação teórica adotada, o pesquisador indica a linha de 

pensamento que será seguida e explica como esse viés conduzirá a análise. Assim, a marca 

textual que evidencia o passo M1P3 é o nome da linha teórica apresentada e o relacionamento 

entre essa linha e a(s) atividade(s) de análise(s) que serão empreendidas. 

No segundo parágrafo, o que se evidencia é a delimitação do corpus, tal ação retórica é 

realizada por meio do passo M2P1, como já demonstramos na análise anterior, a marca do passo 

é o estabelecimento dos limites do corpus, nesse caso, a quantidade de dados fica evidente. 

Assim, o pesquisador procura delimitar e demonstrar para a Banca quais são os dados que serão 

utilizados para o estudo, indicando o seu recorte de pesquisa (Quadro 7). 

 Quadro 7 - Interpretação da realização dos passos na seção de metodologia do texto LG02 (ANEXO 

B) - Linguística 

Movimentos 

e passos 
Texto 

M1P1 

Este projeto tem como o tipo de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, tendo em vista que se 

analisam fontes de editoração e publicação, no caso os livros didáticos. Além disso, o trabalho pauta-se 

em métodos analíticos e descritivos, pois parte-se de análises de material impresso para posteriormente 

fazer a descrição de sua estrutura e seu funcionamento, 

M1P3 
tendo como viés e aporte metodológico a Análise do Discurso, abordando, principalmente, aspectos 

relativos à paráfrase, polissemia, silenciamento, condições de produção etc. 

M2P1 

O corpus da pesquisa são 6 livros do 9º ano do Ensino Fundamental. Os livros escolhidos são das 

coleções Projeto Teláris - Português, Português Linguagens, Singular & Plural, Para Viver Juntos- 

Português, Universos- Língua Portuguesa e Tecendo Linguagens, que foram aprovados pelo PNLD e serão 

usados no triênio 2017/2018/2019. 
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M2P2 

O primeiro critério de escolha dos livros foi a aprovação deles pelo PNLD; outro critério foi com base na 

leitura de seus critérios de divisão e a forma como veem a leitura, isso pode ser visto em suas resenhas, 

disponíveis na página do Guia Digital do PNLD (http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/). Tentou-se verificar 

entre os livros àqueles que consideram leitura como um processo de compreensão exterior, não pautada 

apenas em meio linguístico. Outro elemento que se verificou para a escolha foi se os LD’s mantinham um 

espaço exclusivamente para a leitura e interpretação de textos. 

M2P4  

5.1 CONHECENDO O CORPUS LIVROS, AUTORES, EDITORA, ANO 

Livros Autores EDITORA/ANO 

Português Linguagens Thereza Cochar; William Cereja SARAIVA EDUCAÇÃO - 9ª edição - 2015 

Singular & Plural - 

Leitura, produção 

e estudos da linguagem 

Laura de Figueiredo; Marisa Balthasar; 

Shirley Goulart 

 

MODERNA - 2ª edição - 2015 

Universos - Língua 

Portuguesa 

Andressa Munique Paiva [et al.] SM 3ª edição - 2015 

Para Viver Juntos - 

Português 
Ana Elisa de Arruda Penteado SM 4ª edição - 2015 

Tecendo Linguagens Cícero Oliveira Silva [et al] IBEP 4ª edição - 2015 

M2P4 
Todos os livros apresentam basicamente as mesmas seções: Leitura, produção de textos, oralidade e 

conhecimentos linguísticos. Esse era um dos critérios para serem aprovados pelo PNLD.  

M2P1 
Este trabalho focará nas seções que dizem respeito à leitura; especificamente, para se investigar os níveis 

de leitura que os livros apresentam.  

M4P1 

As análises começarão a ser feitas a partir da leitura dos textos, após, analisar-se-ão exercícios pré-leitura 

para tomar conhecimento de como há uma preparação dos leitores para o texto e depois, verificar-se-á as 

questões pós-leituras, item por item, a fim de se verificar as marcas de conceitos da AD como os 

apresentados acima. 

          Fonte: Resende Castro (2018). 

Então, através do passo M2P2 é explicado que critérios foram utilizados para estabelecer 

os limites dos dados, justificando a seleção do corpus realizada pelo pesquisador. Como já 

explicamos, o que marca esse passo é a explicação do motivo para fazer o recorte da pesquisa 

apresentada; nesse exemplo, fica bem explícito, por meio da expressão “O primeiro critério de 

escolha dos livros foi”. Então, depois vai listando outros motivos em seguida. 

No parágrafo seguinte, já em uma subseção, intitulada “conhecendo o corpus”, 

percebemos o passo M2P4 “descrevendo o corpus utilizado na pesquisa” que, diferente de 

delimitar (passo M2P1), cita as características que serão importantes para a realização da análise 

proposta. Então, o que marca esse passo é a apresentação dessas características as quais são 

importantes para o estudo que está sendo proposto pelo pré-projeto. Depois de apresentar as 

características do objeto a ser analisado, o pesquisador delimita qual delas será enfocada na 

pesquisa, então realiza novamente o passo M2P1. O parágrafo é finalizado com o passo M4P1 

“descrevendo o(s) procedimentos de análise dos dados” em que são listadas as ações de 

interpretação e estudos que serão realizadas no decorrer da pesquisa. Assim, a marca textual é 

a indicação dessas ações que no exemplo ficam evidente: “As análises começarão a ser feitas a 
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partir da leitura dos textos, após, analisar-se-ão exercícios pré-leitura [...]”, isto é, o pesquisador 

lista de maneira sintética os procedimentos de análise que comporão o trabalho.        

Assim como fizemos anteriormente, analisaremos cada passo em exemplos retirados 

dos textos analisados para resumir as conclusões a que chegamos após analisar todos os pré-

projetos. 

Seguiremos a ordem de ocorrência dos passos em que o primeiro foi o M1P1, o qual 

apareceu em onze dos vinte textos analisados, sendo que, em segundo lugar, estão os passos 

M1P6, M1P3 e M2P1 que ocorreram duas vezes. Já os outros passos M2P3, M4P1 e M4P3 

apareceram uma vez apenas. 

A seguir, mostraremos mais exemplos do passo M1P1 de outros textos das duas áreas, 

vejamos os exemplos a seguir: 

  Trecho do pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

Buscando coerência com os objetivos da pesquisa quanto ao uso 

pedagógico das TIC, utilizar-se-á uma abordagem qualitativa do objeto de 

estudo. 

Trecho do pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

Para trabalhar o tema em estudo será necessário um estudo 

bibliográfico e uma pesquisa de campo, em que será investigado como os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA fazem uso da escrita em sala 

de aula. O campo de pesquisa será as dependências de uma escola pública do 

município de Teresina - PI e o corpus de análise será a produção escrita dos 

alunos de uma turma da escola investigada, também serão analisadas as 

respostas dadas pelos alunos referentes à aplicação de um questionário, 

contendo dez perguntas sendo cinco abertas e cinco fechadas, com vistas a 

investigarmos quais os tipos de textos que esses discentes utilizam com 

frequência e com que finalidade usam. 

Trecho do pré-projeto LT03 (ANEXO C) 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa será de 

natureza básica com abordagem qualitativa e análise descritiva dos dados. A 

pesquisa bibliográfica será realizada tendo como referencial a obra 

Travessuras da Menina Má, de Mario Vargas Llosa. 

Trecho do pré-projeto LT08 (ANEXO H) 

Esta pesquisa se configura pela utilização de método crítico-analítico 

a partir das obras selecionadas sob uma perspectiva da Literatura, História 

e Memória, seguindo no decorrer do curso as seguintes etapas: 

Nesses quatro trechos de ocorrência do M1P1, observamos diferenças em relação à 

estrutura que estão inseridos; no primeiro e nos dois de Literatura, o passo está em um único 

parágrafo. Já no texto LG04, o parágrafo contém outros dois passos distintos.  
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Nos dois exemplos de Linguística, verificamos uma relação de causa ou motivo que fica 

claro por meio dessas expressões: “Buscando coerência com” e “Para trabalhar o tema em 

estudo será necessário”, e posteriormente caracteriza a natureza da pesquisa. Sendo que, nos de 

Literatura, a existência da descrição do tipo de abordagem metodológica não apresenta uma 

relação causal entre a natureza do método e a realização da pesquisa.  

Com essa breve reflexão sobre as estruturas linguísticas, as quais são utilizadas para 

realizar os passos retóricos, verificamos que a riqueza da língua inviabiliza uma normatização 

padrão estável e limitada para cada função retórica indicada pelos movimentos e passos; ou 

seja, nossa descrição mostra que há muitas possibilidades de se realizar um mesmo passo e 

apresentar informações semelhantes, as quais nesse caso é caracterizar a natureza da 

abordagem. 

Continuaremos as análises seguindo os passos que fazem parte do movimento 1, já que 

não há uma sequência padrão dos passos após os primeiros parágrafos. Então, optamos por 

organizar nossas análises seguindo o agrupamento dos passos em cada movimento. Desse 

modo, passaremos a discutir sobre o passo M1P2. 

Trecho do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

As análises das obras se pautam em um estudo comparado. A 

literatura comparada como recurso analítico e interpretativo, possibilita uma 

exploração mais adequada para o alcance dos objetivos da pesquisa. Segundo 

Remak (apud WELLECK, 2011, p. 144), a literatura comparada é definida 

como “um estudo além dos limites de um país específico”, e de relação com 

outras áreas do conhecimento como a filosofia, a arte, a história, a ciência, 

entre outras. 

Trecho do pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica 

ou de fontes secundárias abrange toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, meio de 

comunicação oral e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar 

o pesquisador em contato direto com o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

um determinado assunto. 

Trecho do pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

Tal procedimento será relevante por vários motivos: a) a limitação do 

programa de computador Goldvarb X que só realiza analise binária; b) uma 

verificação ampla dos contextos em que ocorrem as variantes não-padrão; c) 

a quantidade de dados reduzida para uma análise eneária que, poderia gerar 

nocautes por falta de dados. 

Trecho do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

Portanto, a referida pesquisa visará alcançar seus objetivos tendo 

como base para a montagem do corpus de fontes as amostras das duas escolas 

e seus respectivos professores, três de cada instituição de ensino. Logo, o 
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estudo consolidará seus objetivos apoiando-se no método científico de estudo 

de caso.  

O passo M1P2 “justificando a escolha da abordagem metodológica” visa informar ao 

leitor o motivo e a causa da escolha do método caracterizado, justificando o porquê da utilização 

do método indicado. Nos dois primeiros exemplos, indica-se o método e em seguida a 

justificativa da utilização dessa metodologia. 

Por sua vez, nos dois outros exemplos, no LG01 são listados os motivos, enquanto no 

LG10 apresenta motivos que fundamentaram a escolha do método, sendo, nesse caso, a 

possibilidade de alcançar o objetivo proposto. Desse modo, a marca linguística que caracteriza 

esse passo é a construção da relação de causa e motivo entre o método e a escolha dele.  

Vejamos agora os exemplos da ocorrência do passo M1P3: 

Trecho do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Conforme a TOPE, o processo de construção de sentidos dos 

enunciados se dá por meio das relações de interação das unidades lexicais, 

isto é, as relações cotextuais. Flores (2008) argumenta que o desafio da teoria 

culioliana consiste em analisar as operações enunciativas marcadas nos 

enunciados, que são pistas da relação entre a atividade de linguagem e as 

línguas, assim como os mecanismos podem ser generalizados e devem ser 

diferenciados das condições efetivas que conduzem a produção de um 

enunciado no tempo e no espaço de uma enunciação única. 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

Para Jubran et al. (1992) a organização tópica pode ser ressaltada 

em dois níveis: no plano hierárquico e no plano sequencial. No plano 

hierárquico, as sequências textuais se estendem em supertópicos e subtópicos, 

dando origem aos quadros tópicos, caracterizados, obrigatoriamente, pela 

centração num tópico mais abrangente e pela divisão interna em tópicos 

coconstituintes; e, possivelmente, por subdivisões sucessivas no interior de 

cada tópico co-constituinte, “de forma que um tópico pode vir a ser ao mesmo 

tempo supertópico ou subtópico, se mediar uma relação de dependência entre 

dois níveis não imediatos” (1992, p. 364). 

Trecho do pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

Inicialmente, foi realizada a leitura do romance Leite derramado, de 

Chico Buarque de Hollanda, com o posterior fichamento do referencial 

teórico sobre Literatura e identidade, Teoria literária com foco na corrente 

sociológica, utilizando-se de autores de vertente bakhtiniana como Marisa 

Corrêa Silva (2009). Além disso, no presente trabalho aparecem noções sobre 

raça e preconceito racial com estudos relacionados ao campo da sociologia 

e antropologia, momento em que se toma por base Kabengele Munanga 

(1999). 

Trecho do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Na busca por referências bibliográficas sobre a temática do projeto, 

encontramos produções acadêmicas sobretudo nas áreas de Letras, História 

e Filosofia. Quanto aos referenciais envolvendo a morte estão os segundos 
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estudos teóricos: Phillipe Ariès (2012, 2014), Michel Vovelle (1991), Edgar 

Morin (1997), Arthur Schopenhauer (2013), Montaigne (2016), Denis L. 

Rosenfield (2003), Bataille (1987), assim como se fará a leitura de teóricos 

como Zigmunt Bauman (2008), José Carlos Rodrigues (2006), Norbert Elias 

(2001) entre outros que desenvolvem estudos sobre a morte e seus reflexos no 

pensamento do homem ocidental. 

O que caracteriza o passo M1P3 “retomando referencial teórico da pesquisa” é a 

indicação de pesquisas utilizadas como referência para realizar o trabalho. Assim, é evidente a 

marca linguística dessa função retórica, como verificamos nos exemplos, as expressões: “Flores 

(2008) argumenta”, “Para Jubran et al. (1992) a organização tópica”, “toma por base Kabengele 

Munanga (1999)”, “se fará a leitura de teóricos como Zigmunt Bauman (2008)”. É importante 

salientar que não apenas a indicação de pesquisas citadas, mas também a indicação da linha 

teórica ou corrente de pensamento que está sendo seguida pela pesquisa, como em “referencial 

teórico sobre Literatura e identidade”, são aspectos que indicam esse passo. Outra maneira de 

se realizar essa retomada do referencial teórico é a utilização de citação de pesquisa prévia para 

discutir algum conceito ou abordagem, ação retórica típica da seção de revisão de literatura. 

Com isso, vejamos o exemplo para ficar mais clara essa caracterização: 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

 Há uma distinção entre o tópico frasal e o tópico discursivo. O tópico 

frasal é de caráter sintático e se reduz ao nível da frase, tal como postulado 

inicialmente pela Escola de Praga na distinção hoje retomada por vários 

autores entre tema e rema. Assim, a noção funcional de tópico (equivalente ao 

tema), embora de cunho essencialmente semântico pragmático, é de natureza 

sintática e em certo sentido equivale ao sujeito do enunciado, por ser aquilo 

sobre o qual se fala (MARCUSHI 2006). 

Como já indicamos, nesse passo se discute um conceito, por isso se trata de uma 

retomada de algo já discutido em seção própria que é a seção de revisão de literatura. Nesse 

caso, temos a discussão sobre a “distinção entre o tópico frasal e o tópico discursivo” em que é 

citada a pesquisa base para fundamentar essa discussão teórica. Diante do exposto, essa ação 

retórica, apesar de indicar sutilmente uma maneira de abordar o objeto de estudo não se trata 

de um passo metodológico típico. 

Continuando as análises, discutiremos sobre os exemplos em que ocorrem o passo M1P4 

“retomando o(s) objetivo(s) da pesquisa” que é bastante repetido ao longo do trabalho, surgindo 

mais uma vez na seção de metodologia, porém com pouca frequência.  

Trecho do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

Assim sendo, o estudo proposto se enquadra na categoria da pesquisa 

qualitativa, com vistas a problematizar questões relativas à inserção correta 

das TICs no contexto escolar e, especificamente, no ensino de LP no Nível 
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Fundamental II. Portanto, a metodologia utilizada envolverá uma pesquisa 

de campo para analisar como professores de LP concebem o uso das TIC’s e, 

de forma particular, do aplicativo WhatsApp como potenciais suportes 

metodológicos para o desenvolvimento de atividades inovadoras e atraentes 

com vistas à melhoria qualidade e eficiência dos procedimentos teóricos e 

práticos relacionados processos de ensino aprendizagem que visam alavancar 

o nível de qualidade das ações de leitura e escrita dos alunos da educação 

básica. 

Trecho do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

A pesquisa proposta é de cunho qualitativo na área dos estudos 

culturais e literários, pois, pressupõe o levantamento de dados relacionados 

ao sentimento de não pertencimento representado por Mia Couto na 

personagem Bartolomeu Sozinho, em Venenos de Deus, Remédios do Diabo 

(2016). Além disso, pretendemos analisar a obra de maneira a descrever os 

mecanismos de memória e identidade presentes na personagem anteriormente 

mencionada, o que também justifica o caráter qualitativo de nossa proposta. 

Essas são as únicas ocorrências desse passo M1P4, como verificamos nos exemplos. O 

parágrafo inicia com o passo M1P1, só depois é indicado o objetivo da pesquisa, o qual é 

diferente de indicar o objetivo da pesquisa como causa da escolha do método, porém é bastante 

parecido. 

Desse modo, a diferença entre o M1P2 e o M1P4 é que nesse segundo a relação 

construída entre escolha e método não é de causa, mas de consequência, bem como a repetição 

da estrutura com verbos que indicam reflexão ou ação de pesquisa, como: “pretendemos 

analisar” e “analisar como”. Apesar de a diferença ser bastante sutil, é notável que o tópico 

discursivo deve retomar o objetivo da pesquisa e não justificar a escolha do método. 

O último passo do movimento 1, o passo 5 “metalinguagem sobre a prática de pesquisa” 

também teve baixa ocorrência e apenas na área de Linguística, tendo como característica 

explicar o fazer científico de forma geral, como podemos observar nos exemplos a seguir: 

Trecho do pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

A pesquisa proposta neste Pré-projeto seguirá a estrutura e as 

características de um trabalho monográfico, que segundo Marconi e Lakatos 

(p. 235) tem por finalidade estudar um “tema específico ou particular, com 

suficiente valor representativo e que obedece à rigorosa metodologia. 

Investiga determinando assunto não só em profundidade, mas também em 

todos os seus ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina”. 

Partindo deste pressuposto metodológico, este trabalho objetiva investigar a 

lateral palatal /λ/, a fim de mostrar a variação deste segmento em casas de 

terreiro, de Timon/MA, pelo viés da sociolinguística variacionista laboviana. 

Trecho do pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

O ato de pesquisar é uma construção de conhecimento e requer do 

pesquisador planejamento bem sistematizado para direcionamento das 

atividades inerentes ao processo de desenvolvimento de um estudo cientifico. 
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Portanto, a pesquisa exige métodos e técnicas para que a investigação 

alcance os objetivos propostos para o estudo. 

Como fica claro, nos dois exemplos, apresenta-se uma explicação geral do que é 

pesquisar; ou seja, em qualquer área científica, a pesquisa se dá dessa maneira, como descrito 

nestes trechos: “planejamento bem sistematizado para direcionamento” e “tem por finalidade 

estudar um ‘tema específico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece à 

rigorosa metodologia’”, configurando uma metalinguagem da pesquisa no âmbito científico. 

Passemos, agora, à discussão dos passos do movimento 2; então, primeiro temos o 

M2P1 “delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa”, como já foi mostrado 

anteriormente, o que indica o recorte que o pesquisado realizou para escolher o corpus que irá 

investigar. Vejamos os exemplos: 

Trecho do pré-projeto LT04 (ANEXO N) 

Diário da queda, de Michel Laub e Os afogados e os sobreviventes, 

de Primo Levi, constituem o corpus dessa pesquisa. Publicadas em épocas e 

contextos diferentes, a obra do escritor brasileiro apresenta fortes relações 

com a obra de Primo Levi, uma vez que na narrativa de Laub as personagens 

mencionam a obra de Levi como importante literatura de memória. Sua 

análise constitui a identificação dos elementos estruturais do texto e sua 

ligação com os aspectos da memória, além dos elementos do trauma (grifo 

nosso). 

Trecho do pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

A natureza da pesquisa é de cunho qualitativo-interpretativo, uma vez 

que analisaremos as questões do ENEM (2013-2017), considerando tanto os 

doutrinadores no assunto como as impressões subjetivas do pesquisador. 

Serão analisadas questões de literatura de cinco provas do ENEM dos anos 

de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. A escolha do ano de 2017 para fazer parte 

do corpus se justifica porque é o ano em que aluno estará pagando as 

disciplinas do mestrado e também para que quando o mesmo conclua o 

trabalho no ano de 2018 não estejam desatualizadas as suas análises (grifo 

nosso). 

Trecho do pré-projeto LG05 (ANEXO E) 

A pesquisa tem como cenário o IFPI e como sujeitos de pesquisa os 

professores de LI e os alunos das turmas de ensino médio desta instituição. 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F). 

Analisaremos produções dissertativas escolares escritas por alunos 

do Ensino Médio (2º e 3º séries) de uma instituição educacional em Teresina-

PI. Para ser feita a análise das redações dos/as alunos/as, o primeiro passo 

foi buscar o conhecimento teórico acerca do tópico discursivo: como ele se 

define, como se dá o seu processamento nos textos, como é possível identificá-

lo. Após, selecionamos/ coletarmos as produções textuais- redações de texto 

dissertativo argumentativo, o que equivale ao número de alunos das turmas 

acompanhadas, dos quais serão feitas as leituras e, em alguns desses textos, 

o acompanhamento da construção tópica. 
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A delimitação indicada, por ser em um pré-projeto, espera-se, não é tão definitiva e 

detalhada, como é possível observar nos exemplos. Desse modo, o que marca esse passo é a 

listagem e descrição do objeto de estudo que será investigado no decorrer da pesquisa. Então, 

o uso do verbo “analisar”, a indicação por meio da expressão e suas variantes “o corpus dessa 

pesquisa”, além do uso de outros verbos que indicam pertencimento da fonte de dados são as 

características linguísticas que marcam esse passo, conforme observado em nosso corpus. 

Prosseguindo com nossa reflexão, analisaremos agora os exemplos que ilustram o passo 

M2P2 “justificando seleção do corpus”; como é evidente, trata-se da explicação da motivação 

da seleção do corpus. Nos exemplos dos pré-projetos LT04 e LT05, temos a realização dessa 

justificativa logo após a indicação do recorte do corpus. O único exemplo em que esse passo 

não está imediatamente relacionado como nesses dois casos anteriores é o seguinte: 

Trecho do pré-projeto LG09 (ANEXO I) 

Em relação à escolha dos materiais didáticos selecionados, alguns 

critérios foram estabelecidos: a aceitação nas escolas onde o PLE é ensinado; 

e a proposta didática segundo as novas diretrizes. A análise das atividades 

será feita conforme os objetivos traçados no “avant-propos”, organização, 

divisão dos conteúdos para finalmente, separar e analisar criticamente, por 

unidade, as atividades de produção oral. 

 No nosso corpus, quando o M2P2 ocorreu, com exceção do LG09, logo após o M2P1, 

o que seria natural devido a melhor descrição e relação de informações, no entanto, como 

verificamos, poderá ocorrer em outro parágrafo sem prejuízo às informações já apresentadas.  

Vejamos agora outros exemplos de ocorrência desse passo nessa forma mais comum, ou 

seja, o passo M2P1 e logo após o M2P2. 

Trecho do pré-projeto LT01 (ANEXO K) 

De acordo com GARNICA (2004), para que pudéssemos compreender 

o problema levantado nesta pesquisa usamos como critério metodológico a 

pesquisa de tipo exploratória de delineamento bibliográfico através do 

método qualitativo interpretativo. Portanto, Como se trata também de uma 

pesquisa bibliográfica, recorre-se a produção acadêmica precedente que trate 

da questão racial no Brasil e à fortuna crítica sobre a obra de Chico Buarque, 

com especial atenção ao romance Leite derramado. O corpus escolhido para 

a pesquisa foi o romance Leite derramado, de Chico Buarque, por ser uma 

obra que tem uma visão crítica acerca da construção da identidade nacional 

e que gira em torno de questões importantes para nossa sociedade, como o 

preconceito racial presente no Brasil (grifo nosso). 

Trecho do pré-projeto LG02 (ANEXO B) 

O corpus da pesquisa são 6 livros do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Os livros escolhidos são das coleções Projeto Teláris-Português, Português 

Linguagens, Singular & Plural, Para Viver Juntos-Português, Universos- 

Língua Portuguesa e Tecendo Linguagens, que foram aprovados pelo PNLD 



 

 
378 

 

e serão usados no triênio 2017/2018/2019. O primeiro critério de escolha dos 

livros foi a aprovação deles pelo PNLD; outro critério foi com base na leitura 

de seus critérios de divisão e a forma como veem a leitura, isso pode ser visto 

em suas resenhas, disponíveis na página do Guia Digital do PNLD 

(http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/). Tentou-se verificar entre os livros 

àqueles que consideram leitura como um processo de compreensão exterior, 

não pautada apenas em meio linguístico. Outro elemento que se verificou 

para a escolha foi se os LD’s mantinham um espaço exclusivamente para a 

leitura e interpretação de textos. 

No primeiro exemplo, o parágrafo inicia com o movimento M1P1, depois temos o 

movimento M2P1, imediatamente anterior a parte sublinhada que é o passo M2P2. Já no 

segundo exemplo, temos só os dois passos do movimento 2, sempre o passo 1 anterior ao 2. 

Desse modo, o que caracteriza o passo M2P2 é a indicação da motivação para a seleção do 

corpus o qual em nosso corpus foi realizada predominantemente pelo uso da palavra “escolha”, 

seguida da listagem dos motivos para justificar essa escolha. 

Vejamos agora os exemplos de ocorrência do M2P3 “descrevendo o(s) procedimento(s) 

e/ou instrumento(s) de coleta” cuja descrição é sugestiva, trata-se da listagem e da descrição 

dos procedimentos que serão ou foram realizados para coletar os dados para serem utilizados 

na pesquisa. 

 

Trecho do pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

Para produção de dados utilizaremos entrevistas semiestruturadas 

com os professores participantes da pesquisa. Os dados serão analisados com 

a técnica de conteúdos definida por Bardin (1977) como sendo um conjunto 

de artifícios de apreciação dos convívios tendo em vista obterem por 

processos metódicos e objetivo de descrição dos conteúdos das mensagens 

referentes às condições de produção/recepção destas mensagens. 

Trecho do pré-projeto LG10 (ANEXO J) 

A referida pesquisa será desenvolvida tendo como base metodológica 

o uso de fontes orais, que serão construídas a partir de entrevistas que serão 

desenvolvidas com professores de LP da rede de ensino básico da cidade de 

Picos, com vistas a investigar como estes profissionais vêm se utilizando das 

TICs e, em especial, do aplicativo WhatsApp para a concretização das 

atividades de leitura e de escrita propostas a seus alunos. Serão aplicados 

ainda questionários temáticos com vistas um melhor aprofundamento das 

questões propostas pela referida pesquisa.  

Esse passo não ocorreu nos textos da área de Literatura, talvez por causa de o 

instrumento de coleta ser mais subjetivo, isto é, os dados a serem analisados serão obtidos por 

meio da interpretação e da afinidade do pesquisador com a obra a ser examinada. Como 

podemos observar, essa atividade de pesquisa na área de Linguística utiliza, além da 

interpretação, instrumentos de coleta, como entrevista e observação em campo, assim são 
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evidenciados nos dois exemplos mostrados. Além disso, os textos de Literatura que tivemos 

acesso podem nos apresentar uma visão mais reduzida dos instrumentais de coleta utilizados na 

área. 

A seguir, discutiremos os passos do movimento 3, iniciando pelo M3P1 “descrevendo 

o(s) procedimento(s) de análise dos dados” realizado(s) para demonstrar como os dados serão 

analisados no decorrer da pesquisa. Vejamos os exemplos para esclarecer como ocorre esse 

passo nos textos analisados. 

Trecho do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

Após a construção da fortuna crítica, serão analisadas como o corpus 

literário representa uma sociedade contemporânea construída sobre os 

alicerces da morte e como cada narrativa constrói a imagem da morte. O 

exercício de leitura e conhecimento da produção envolvendo a obra será 

contínuo, e complementado por estudos que demonstram a relação entre a 

Literatura que é produzida e a sociedade que circunda essa produção. 

Trecho do pré-projeto LT03 (ANEXO M) 

Inicialmente, será feito um levantamento teórico do material a ser 

utilizado para a investigação, bem como os autores que comporão este estudo. 

A partir desta seleção, será realizado o fichamento de todas as obras 

selecionadas, especialmente da obra principal, Travessuras da Menina Má, 

pautando-se nos objetivos propostos. 

Trecho do pré-projeto LG01 (ANEXO A) 

Os dados coletados serão rodados no programa computacional 

Goldvarb X. A abordagem prévia da pesquisa pretenderá estudar todas as 

variantes encontradas sobre o fenômeno linguístico estudado. Entretanto, 

optar-se-á por utilizar um modelo binário da variável dependente e, portanto, 

amalgamando todas as variantes encontradas. Neste modelo, “a variável 

dependente é tratada em termos das probabilidades e percentuais de 

acontecimentos de determinada alternativa, oposta à ausência dessa 

alternativa” (GUY e ZILLES, 2007, p. 141). 

Trecho do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Os dados serão analisados, como já dissemos sob uma perspectiva 

descritiva, uma vez que o intuito não é quantificar as ocorrências com as 

marcas de novo e velho, no entanto, ir em busca dos “observáveis” nos 

enunciados, isto é, entender como se dá o processo de construção do sentido 

nessas marcas a partir da integração entre cotexto (organização/sequência 

do enunciado) e contexto (possíveis cenários que permitem a interpretação do 

enunciado). Assim, a análises dos dados obedecerão às seguintes etapas: 

Nos exemplos selecionados, encontramos o passo M3P1 constituindo um parágrafo 

inteiro, porém há alguns casos em que aparece no mesmo parágrafo com outro passo e sem uma 

relação de dependência entre si. Por isso, selecionamos apenas os que estão em parágrafos 

sozinhos. Esse passo é caracterizado pela listagem de ações responsáveis por indicarem algum 

procedimento analítico. Destacamos as seguintes expressões: “serão analisadas”, “será 
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realizado o fichamento” e “os dados serão analisados” que evidenciam a ação de investigação 

a qual é seguida da listagem de outras atividades de pesquisa. 

 Discutiremos agora sobre as ocorrências do passo M3P2 “indicando a(s) categoria(s) 

de análise” que se realiza quando o proponente do pré-projeto lista ou indica pelo menos uma 

categoria de análise, a qual será utilizada para interpretar os dados da pesquisa. Vejamos os 

exemplos desse passo nos textos: 

Trecho do pré-projeto LT07 (ANEXO Q) 

O desenvolvimento dessa pesquisa terá como critério interpretativo 

duas camadas críticas. A primeira e mais textual avaliará a distribuição dos 

elementos simbólicos no discurso narrativo e como eles recompõe uma leitura 

canônica através da sutil configuração do pacto faústico entre o Juiz Holden 

e a gangue de caçadores de escalpos, entre a caracterização diabólica deste 

em contraposição a forma messiânica da personagem Kid. A segunda camada 

priorizará o estudo do pensamento social que permeia a composição do 

romance, aqui se adequando a pesquisa ao aspecto da redução estrutural, 

particularmente utilizando uma leitura que recomponha a matéria niilista 

incorporada no discurso do Juiz Holden ao mesmo tipo de sentimento 

proeminente na sociedade do pós-guerra. 

Trecho do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

Após a realização das etapas supracitadas trabalharemos com o 

conceito de Invariânça, que de acordo com os estudos de Franckel (2006) 

todas as unidades lexicais possuem capacidades de serem definidas em Forma 

Esquemática, dado que é por meio da diversidade das ocorrências de uma 

determinada unidade - no nosso caso novo e velho - que podemos fazer a 

abstração do que é regular no uso dos adjetivos. 

Trecho do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

Sendo assim, o que deve orientar a noção de parágrafo é a unidade 

temática. Procede daí a associação apropriada do estudo do parágrafo com 

o conhecimento de tópico frasal, tal como o faz Othon Garcia. No entanto, 

quando se trata de tópico frasal alude-se ao aspecto estrutural do texto e não 

ao funcionamento discursivo, como explicado. 

Trecho do pré-projeto LG08 (ANEXO H) 

O trabalho será realizado a partir de pesquisa bibliográfica e análise 

de dados, sendo desenvolvido nas etapas: estudo sobre o gênero tirinha; 

estudo sobre a Linguística Textual e intertextualidade; estudo sobre o gênero 

tirinha e o humor; seleção e análise do corpus; e escrita da dissertação de 

mestrado. Serão selecionadas algumas tirinhas que contenham 

intertextualidade, da obra Toda Mafalda, do argentino Joaquín Salvador 

Lavado (Quino). Após a seleção do corpus, será realizada a análise, adotando 

a perspectiva da intertextualidade explícita e implícita, abordada por Koch 

(1994; 2007). 

Os exemplos apresentados indicam todas as ocorrências desse passo M3P2 nos textos 

LG03 e LG06, o passo constitui o parágrafo. Já nos outros exemplos, há outros passos no 

mesmo parágrafo. Então, o que caracteriza esse passo é a indicação de pelo menos uma 
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categoria de análise, isto é, um conceito técnico específico da linha teórica seguida pelo 

pesquisador. Desse modo, as expressões: “elementos simbólicos no discurso narrativo”, “o 

conceito de Invariânça”, “a noção de parágrafo” e “a perspectiva da intertextualidade explícita 

e implícita” as quais delimitam um recorte teórico para a análise da realidade selecionada pelo 

pesquisador evidenciam a ocorrência do passo M3P2. 

O último passo do movimento 3 é o passo M3P3 “descreve atividades curriculares”, 

realizado quando no texto é indicada, pelo menos um ou uma lista das várias atividades 

relacionadas ao currículo do Mestrado, como podemos observar nos exemplos a seguir: 

Trecho do pré-projeto LT05 (ANEXO O) 

Para a realização da pesquisa, primeiramente se fará a leitura do 

material bibliográfico no que diz respeito ao ENEM e também a formação da 

identidade do aluno. Após essa etapa iniciaremos a catalogação dos dados, 

em seguida procederemos à análise dos dados coletados, procurando 

comparar a abordagem da literatura entre os anos em questão, podendo assim 

saber se houve de diferenças na abordagem, além de outros critérios que 

serão utilizados para a análise como: Abrangência: literatura brasileira, 

regional, local, luso-brasileira, Literaturas de língua portuguesa; Exigência 

da interpretação; e Exame versus valorização do ensino de literatura. Por 

fim, será redigida a dissertação, na qual constarão os resultados obtidos na 

coleta e análise dos dados e as discussões (grifo nosso).  

Trecho do pré-projeto LT06 (ANEXO P) 

d) Diálogo com orientador; 

e) Produção da versão do texto dissertativo que será submetido à 

qualificação; 

f) Redação da versão definitiva; 

g) Defesa da dissertação. 

Trecho do pré-projeto LT08 (ANEXO R) 

IV. Juntamente com o professor-orientador julgar a necessidade de 

uma intervenção junto a determinados públicos leitores para captação de 

impressões e entendimento sobre as obras. 

Trecho do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

Por fim, consideramos pertinente que os artigos escritos ao longo do 

curso de mestrado tenham seus conteúdos aproveitados para os capítulos da 

futura dissertação. Tal afirmação encontra respaldo no fato de que os estudos 

do mestrado certamente reafirmarão a necessidade de discutir os temas 

relativos à identidade e à memória. 

Apenas no exemplo LT05 temos a ocorrência de dois passos no mesmo parágrafo, sendo 

que nosso foco é na última parte em que se encontra o passo M3P3. Como é evidente nos 

trechos, esse passo é realizado quando o proponente do pré-projeto cita ações relacionadas ao 

cumprimento burocrático acadêmico; tais atividades são consequência da realização da 
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pesquisa proposta pelo pré-projeto e necessárias para qualquer pesquisador. Esse passo é 

marcado pela indicação clara dessas atividades que podem ser realizadas por meio das 

expressões: “será redigida a dissertação”, “Diálogo com orientador”, “Juntamente com o 

professor-orientador” e “escritos ao longo do curso de mestrado”. Portanto, são ações 

indispensáveis para a realização da prática acadêmica na situação de Mestrado, as quais não 

seriam necessárias descrever explicitamente. É importante salientar que foi um passo exclusivo 

da área de Literatura e ocorreu apenas nesses quatro textos, fato relevante no universo de dados 

da área, chegando a 40% de presença. 

A partir do modelo de Monteiro (2017), fizemos as análises dos textos do nosso corpus, 

sendo necessárias algumas adaptações em razão das peculiaridades encontradas nos trabalhos 

que analisamos.  

Portanto, diante desses resultados, o modelo de movimentos e passos que chegamos à 

conclusão a partir do nosso corpus para os pré-projetos de Linguística é o seguinte: 

Movimento retórico 1 - APRESENTA A ABORDAGEM TEÓRICO-

METODOLÓGICA DA PESQUISA  

M1P1 - Caracterizando a abordagem metodológica da pesquisa  

M1P2 - Justificando a escolha da abordagem metodológica  

M1P3 - Retomando referencial teórico da pesquisa  

M1P5 - Metalinguagem sobre a prática de pesquisa  

Movimento retórico 2 - DESCREVE A ETAPA DE COLETA DOS 

DADOS   

M2P1 - Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa      

M2P2 - Justificando seleção do corpus  

M2P3 - Descrevendo o(s) procedimento(s) e/ou instrumento(s) de coleta      

M2P4 - Descrevendo o corpus utilizado na pesquisa                    

Movimento retórico 3 - DESCREVE A ETAPA DE REALIZAÇÃO DO 

TRABALHO  

M3P1 - Descrevendo o(s) procedimentos de análise dos dados ou passos 

metodológicos 

M3P2 - Descrevendo a(s) categoria(s) de análise   

Esse modelo de organização retórica a que chegamos é uma possibilidade conforme o 

nosso corpus apontou. Portanto, não há passos obrigatórios, mas os que melhor são apropriados 

para realizar a função ou apresentar determinada informação solicitada pelo edital de 2016 para 

a Seleção de Mestrado em Letras da UFPI. 
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Como já foi explicado anteriormente, o primeiro movimento engloba a atividade de 

relacionar a teoria com a metodologia, além de apresentar de maneira geral o viés metodológico 

do trabalho e retomar objetivos tanto para justificar a linha teórico-metodológica como para 

enfatizar qual a finalidade do estudo. O segundo movimento abrange a descrição do corpus, 

desde a delimitação ao processo de coleta. Já o terceiro serve para indicar os procedimentos de 

análises que serão realizados para interpretar os dados. 

Na área de Literatura, o modelo é diferente, pois, conforme demonstrado, foi necessária 

a criação de um passo que não tinha sido encontrado no modelo de Monteiro (2017); além disso, 

a organização e a realização dos passos são diferentes para ambas as áreas. Então, temos o 

seguinte: 

1º Movimento retórico 1 – APRESENTA A ABORDAGEM TEÓRICO-

METODOLÓGICA DA PESQUISA  

M1P1- Caracterizando a abordagem metodológica da pesquisa  

M1P2 - Justificando a escolha da abordagem metodológica  

M1P3 - Retomando referencial teórico da pesquisa  

M1P4 - Retomando o(s) objetivo(s) da pesquisa  

2º Movimento retórico 3 – DESCREVE A ETAPA DE REALIZAÇÃO 

DO TRABALHO  

M3P1 - Descrevendo o(s) procedimento(s) de análise dos dados ou passos 

metodológicos 

M3P2 - Descrevendo a(s) categoria(s) de análise   

M3P2 - Descreve atividades curriculares  

Movimento retórico 2 - DESCREVE A ETAPA DE COLETA DOS 

DADOS   

M2P1 - Delimitando o corpus e/ou fonte do corpus da pesquisa      

M2P2 - Justificando seleção do corpus 

Como foi explicado anteriormente, há diferenças na organização retórica das 

informações das duas áreas, consequentemente existe um modelo específico para descrever de 

maneira mais adequada cada peculiaridade da cultura disciplinar. Então, esse foi o modelo que 

chegamos à conclusão após as análises dos textos da área de Literatura. 

Anteriormente, descrevemos de forma sintética a função que cada movimento abrangia 

na indicação das informações exigidas pela comunidade acadêmica, para um pré-projeto de 

Mestrado. Com base nisso e para não ficar demasiado repetitivo, destacaremos apenas as 

diferenças, as quais também já foram indicadas anteriormente.   

Fica clara a diferença na quantidade de passos em cada área, pois em Linguística temos 

três passos a mais do que na área de Literatura, refletindo-se na quantidade de linhas das seções, 

porque a média na primeira área possui cerca de 40,9 enquanto em Literatura é de 29,5 linhas. 
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Salientamos que não quer dizer necessariamente que uma maior extensão servirá para 

comportar uma quantidade a mais de passos, sendo apenas uma hipótese e uma possível relação 

constatada em nossa pesquisa. 

Além dessas questões quantitativas, a consequência das diferenças em relação a 

presença ou ausência de passos em cada área também se deve ao fato de como cada disciplina 

aborda os procedimentos metodológicos da pesquisa, pois, como constatamos na área de 

Linguística, há mais detalhes sobre a delimitação do objeto de estudo e sobre o método 

empregado, enquanto na Literatura essas informações são mais sintetizadas, além de haver o 

passo para indicar atividades burocráticas que são mais exteriores à pesquisa.   

Desse modo, cada vez que aprofundamos nossas análises e verificamos certos padrões 

sempre há uma contrapartida, ou seja, há regularidade, mas também existem irregularidades. 

Isso reforça a relatividade dos fatos linguísticos diante das múltiplas possibilidades de 

combinação, os quais são fatores tanto linguísticos como extralinguísticos. 

Essas foram as constatações para a seção de metodologia na construção de um modelo 

que melhor descreve a organização retórica dessa parte do gênero em estudo. Desse modo, 

seguindo a organização geral do gênero, conforme indica o edital, analisaremos as informações 

da seção “cronograma”.  

5.1.6 Organização da seção “cronograma” 

O cronograma da pesquisa é uma seção que deve conter a previsão de tempo, a qual o 

trabalho irá demandar, além de ser adequada ao tempo que o Programa de Mestrado 

disponibiliza para a realização das atividades de pesquisa e as curriculares.  

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 59), nessa seção “devem ser listadas, 

obedecendo a uma ordenação que corresponda às etapas de execução do mesmo, dentro do 

prazo de vigência do projeto como um todo”. As autoras destacam o fato de ser necessário 

evidenciar a ordem das atividades a serem executadas e observar o prazo de realização como 

um todo, então a sugestão é que as atividades apresentadas não fiquem restritas apenas à 

pesquisa. Os projetos analisados apresentam a seguinte estrutura que é dispor essas informações 

em forma de tabela, na qual são indicadas as atividades nas colunas e nas linhas o tempo 

previsto para sua realização. 

Segundo o edital, “o cronograma deve apresentar uma enumeração clara e sequencial 

das etapas de desdobramento da pesquisa e o tempo estimado para sua realização” (MENDES 

DA COSTA, 2016, p.9), o qual indica que o foco é a descrição das etapas da pesquisa, porém não 
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deixa muito claro quais são as etapas que devem ser explicitadas nessa seção, por exemplo, a 

partir da Qualificação do Projeto. Já no Mestrado ou desde sua elaboração, não fica explícito 

que etapas a Banca exatamente está solicitando. 

Essa seção também não possui complexidade retórica, e acreditamos que não evidencia 

claramente a prática de pesquisa de uma cultura disciplinar, pois, como veremos nos exemplos, 

são indicadas ações generalizantes de pesquisa e atividades curriculares. Vejamos o exemplo a 

seguir: 

Seção “cronograma” do pré-projeto LT02 (ANEXO L) 

6 CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses 

6.2 Previsão de atividades 

 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

Disciplinas  x x   

Revisão bibliográfica  x x   

Levantamento de novos dados  x x   

Participação em eventos científicos   x   

Análise de dados   x x  

Seminário de projetos    x  

Redação de texto para Qualificação   x x  

Qualificação    x  

Redação do texto final    x x 

Banca da dissertação     x 

 

Seção de “cronograma” do pré-projeto LT04 (ANEXO N) 

6 CRONOGRAMA 

6.1 TEMPO DE DURAÇÃO: 24 MESES 

6.2 PREVISÃO DE ATIVIDADES: 

Atividades para o 1º ano - 2017 

ATIVIDADES mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

Disciplinas  x x x x x x x x x x 

Discussão bibliográfica  x x x x       

Leitura de teóricos e críticos  x x x x x x x x x x 

Reformulação do projeto de pesquisa  x x x        

Análise comparativa das obras    x x x x x    

Redação da dissertação         x x x 

       Atividades para o 2º ano - 2018/2019 

ATIVIDADES fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. jan. fev. 

Apresentação do Projeto x             

Escrita do trabalho para 

a Qualificação 
x x x x x x        

Qualificação       x       

Complementação da escrita 

da dissertação 
       x x x x   

Revisão Final x             

Defesa da Dissertação x             
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Seção de cronograma do pré-projeto LT10 (ANEXO T) 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 2017 2017 2018 2018 

DISCIPLINAS  x x   

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  x x   

LEVANTAMENTO DE NOVOS DADOS  x   

ANÁLISE DE DADOS   x x  

SEMINÁRIO DE PROJETOS    x  

QUALIFICAÇÃO    x  

BANCA DA DISSERTAÇÃO     x 

Seção “cronograma” do pré-projeto LG03 (ANEXO C) 

6 CRONOGRAMA 

Atividades  2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 

Cumprimento de créditos teóricos  x x    

Revisão Bibliográfica  x x x x  

Levantamento e seleção de dados    x   

Análise dos dados    x   

Seminário de Projetos    x   

Redação e revisão de texto para Qualificação    x x  

Qualificação     x  

Redação do texto Final após a qualificação     x x 

Banca da Dissertação      x 

 

Seção “cronograma” do pré-projeto LG06 (ANEXO F) 

6. CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses 

6.2 Previsão de atividades 

 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 

Disciplinas  x x   

Revisão Bibliográfica  x x x  

Levantamento de novos dados  x x   

Análise de dados   x x  

Seminário de Projetos    x  

Redação de texto para a Qualificação    x  

Qualificação    x  

Redação do texto final    x x 

Banca da Dissertação     x 

Seção “cronograma” do pré-projeto LG09 (ANEXO I) 

6. CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses 

6.2 Previsão das atividades: 

2017 

AÇÕES mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 
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Revisão da literatura x x x x x x x x x x 

Revisão do projeto de pesquisa x x x x x      

Coleta de dados x x x x x      

Análise de dados x x x x x x x x x x 

Redação da Qualificação     x x x x x x 

 

2018 

AÇÕES mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

Redação da Qualificação x x x x       

Exame de Qualificação x x x x       

Redação da Dissertação x x x x x x x x x x 

Revisão e conclusão da Dissertação      x x x x x 

Defesa da Dissertação       x x x x x 

Como podemos verificar nos exemplos, a primeira coluna indica, comumente, as 

atividades de pesquisa e curriculares, nas seguintes indica o período de execução, bem como a 

atividade que será realizada no tempo indicado, conforme demonstramos nos exemplos 

apresentados. A unidade utilizada para medir o tempo varia de mês a semestre, além disso, há 

textos com mais ou menos riqueza de detalhes na indicação das atividades que serão executadas. 

As atividades listadas, comumente, indicam ações metodológicas que serão executadas, 

e a que indica “coleta de dados” foi mais frequente na área de Linguística, ocorrendo em três 

textos (LG08, LG09, LG10) e em um da Literatura (LT09). Já a atividade “fichamento”, a qual 

não é necessariamente uma ação metodológica, mas uma ação reflexiva de organização da 

pesquisa, teve maior frequência na área de Literatura, ocorrendo nos textos LT01, LT03, LT05 

e LT07, enquanto na outra área foram duas nos textos LG04 e LG07. 

Em relação a atividade “análise de dados”, a ocorrência foi semelhante nas duas áreas, 

sendo que em Linguística teve sete (LG02, LG03, LG07, LG06, LG08, LG09 e LG10) e 

Literatura teve oito (LT01, LT02, LT04, LT05, LT07, LT08, LT09 e LT10).  

Então, verificamos diferenças sutis entre as duas áreas na escrita dessa seção, porém 

indicam práticas disciplinares específicas de cada área e nos evidencia que atividades de 

pesquisa são valorizadas tanto para Linguística quanto para Literatura, pois nessa seção há uma 

síntese das ações mais relevantes, ou seja, são selecionadas atividades as quais têm maior 

importância para a realização do estudo proposto. 

Há também casos de cronogramas que se diferenciam dos demais em relação a 

quantidade de tempo indicada, como os seguintes: 

Seção “cronograma” do pré-projeto LT09 (ANEXO S) 
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6 CRONOGRAMA 

Atividades a serem desenvolvidas PERÍODO: 2017 - 12 meses de produção 

Levantamento bibliográfico  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leitura e fichamento de obras  x x x x         

Coleta e seleção de dados   x x x        

Revisão bibliográfica     x x x       

Análise crítica do material    x x x       

Elaboração preliminar do texto    x x x x      

Redação provisória         x x    

Entrega ao orientador        x x    

Revisão e redação final          x x  

Defesa da monografia             x 

Seção “cronograma” do pré-projeto LG04 (ANEXO D) 

CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES 

 

 2016  

 

 

2017 

jul. ago. set. out. nov. dez. jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

Seleção do 

referencial teórico  
x x                 

Elaboração do 

projeto 
 x x                

Aprofundamento 

teórico 
   x x x x x           

Início das aulas         x          

Encontros com o 

orientador 
         x         

Definições das 

categorias de análise 
          x x       

Disciplinas teóricas             x x x x x x 

 

 

ATIVIDADES 
2018 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Aprofundamento 

teórico 

X X           

Início das aulas   X          

Elaboração de 

questionários e 

fichas 

   X         

Envio de Projeto ao 

CEP 

    X        

Projeto em 

apreciação ética 

     X X      
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Litura dos 

referenciais teóricos 

e fichamentos 

       X X X X  

 

 

ATIVIDADES 
2018 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa de 

campo  

X X X          

Produção da 

dissertação 

   X X X X X X    

Revisão da 

Dissertação 

         X X  

Apresentação             X 

 

ATIVIDADES 
2019 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa de 

campo  

X X X          

Produção da 

dissertação 

   X X X X X X    

Revisão da 

Dissertação 

         X X  

Apresentação             X 

Seção “cronograma” do pré-projeto LG07 (ANEXO G) 

6 CRONOGRAMA 

Atividades 
2017 2018/2019     

F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J 

Estudos 

bibliográficos  
X  X  X                      

Reformulação 

do projeto  
   X  X                    

Frequência 

das 

disciplinas do 

curso 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X              

Elaboração 

dos 

instrumentos 

de coleta 

de dados 

    X  X                   

Aplicação dos 

instrumentos 

de coleta 

de dados 

      X  X  X  X               
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Análise e 

interpretação 

dos dados 

         X  X  X  X  X           

Elaboração 

da 

dissertação 

            X  X  X  X  X  X       

Qualificação                     X  X  X   

Defesa da 

dissertação  
                       X 

Os cronogramas apresentados anteriormente têm em comum a divergência para a 

indicação do período de execução das atividades do Mestrado, que é não seguir os vinte e quatro 

meses, período comum para a realização do Mestrado. Desse modo, finalizamos a análise dos 

cronogramas com as constatações já indicadas, que evidenciam a flexibilização de alguns 

aspectos, tais como a indicação do tempo e que informações deve conter a seção, que, mesmo 

sendo um elemento pouco complexo em estrutura textual, apresenta informações relevantes 

sobre a prática de escrita das duas áreas. 

5.1.7 A seção “referências bibliográficas” 

Nesta seção discutiremos sobre a realização da seção de referências, a qual serve de 

registro dos trabalhos utilizados pelos acadêmicos para construir seu texto, sendo essencial para 

a escrita acadêmica. Assim, segundo o edital, “as referências bibliográficas devem enumerar 

somente os textos que foram consultados na elaboração do Pré-projeto” (MENDES DA 

COSTA, 2016, p. 9). A orientação do edital, então, consiste apenas no sentido de delimitar a 

utilização da seção para apenas os textos efetivamente citados no decorrer do pré-projeto, 

evitando a indicação de “leituras futuras”.  

Na orientação deste edital não há indicação clara sobre qual norma o candidato a 

Mestrado deverá seguir, sendo dada essa informação na seção “4.2.2.1 Critérios de avaliação” 

do edital que é a ABNT, “à correção de linguagem e adequação às normas da ABNT”. Nesse 

caso, não figura como critério de eliminação se seguir outra norma, como a Vancouver, por 

exemplo, pois é um critério de avaliação e não de eliminação. 

Vejamos na íntegra essa seção do edital: 

O pré-projeto será avaliado primeiramente em sua adequação a uma das linhas 

de pesquisa do PPGEL. Em seguida, o pré-projeto será avaliado quanto à 

relevância e/ou à justificativa para a área proposta pelo candidato(a); à clareza, 

pertinência e exequibilidade dos objetivos geral e específicos; à consistência, 

pertinência e atualidade da fundamentação teórica; à adequação e relevância 

da metodologia; ao cronograma e às referências bibliográficas; à correção de 

linguagem e adequação às normas da ABNT; à coesão interna e coerência 

entre as seções do pré-projeto (MENDES DA COSTA, 2016, p. 4). 
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Como é possível observar, não é indicado explicitamente se esses critérios são levados 

em conta também para eliminação ou se alguns desses critérios eliminam o candidato. Por outro 

lado, a construção das referências é uma atividade de comprovação das fontes de pesquisa 

utilizadas na construção do pré-projeto. Por isso, essa seção não possui uma organização 

retórica analisável, por ser uma ordenação de fontes bibliográficas conforme a norma seguida 

pelo pesquisador. 

Nesse cenário, constatamos que a seção não segue as orientações do edital em alguns 

pré-projetos, como podemos observar na Tabela 18 a seguir. 

   Tabela 18 - Dados gerais da seção referências bibliográficas da área de Literatura 

 
Nome da seção Nº de trabalhos listados 

Nº de trabalhos que não 

aparecem no corpo do texto 

LT01 Referências 9 3 

LT02 Bibliografia 17 4 

LT03 Referências 8 0 

LT04 Bibliografia 9 0 

LT05 Referências  7 0 

LT06 Referências 25 4 

LT07 Referências Bibliográficas 10 0 

LT08 Referencial Bibliográfico 10 0 

LT09 Referências  11 0 

LT10 Referências 18 2 

 Média: 12,4 Média: 1,3 

       Fonte: Resende Castro (2018). 

Como é possível observar na Tabela 18, quatro pré-projetos não apresentam 

correspondência entre o que foi citado no decorrer do trabalho e o que aparece nas referências. 

Outro aspecto importante que encontramos é a variação no nome da seção, também para quatro 

trabalhos. Esses dois aspectos nos fazem refletir sobre a flexibilidade na avaliação e de que 

essas informações não são tão relevantes para a aprovação do texto pela Banca. 

Vejamos, a seguir, a Tabela 19 que contém os dados da área da Linguística. 

        Tabela 19 - Dados gerais da seção referências bibliográficas da área de Linguística 

Pré-projetos Nome da seção Nº de trabalhos listados 
Nº de trabalhos que não 

aparecem no corpo do texto 

LG01 Bibliografia 16 1 

LG02 Referências 7 0 

LG03 Referências 17 0 

LG04 Referências 6 0 

LG05 Bibliografia 9 0 

LG06 Referências Bibliográficas 13 8 

Projeto

s 
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LG07 Referências 15 5 

LG08 Bibliografia 10 1 

LG09 Bibliografia 6 2 

LG10 Referências Bibliográficas 15 4 

        Média: 11,4 Média: 2,1 

Fonte: Resende Castro (2018). 

Na área de Linguística, observamos maior quantidade de trabalhos que são listados nas 

referências, mas que não aparecem no corpo do texto, totalizando seis pré-projetos. Já em 

relação à nomenclatura da seção, verificamos a mesma quantidade de trabalhos nas duas áreas.  

Assim, comparando as duas áreas, a prática de escrita que se distingue é a de maior 

quantidade de trabalhos citados para a área de Literatura, além de maior preocupação com a 

adequação das referências aos trabalhos realmente utilizados para a discussão da temática da 

pesquisa apresentada. 

Esta seção não apresenta uma organização retórica, sendo delimitada pelo modelo 

indicado pela ABNT número 6023; e o que se concluiu é que há maior quantidade de trabalhos 

citados na área de Literatura, que se relaciona à prática de pesquisa dessa área, no sentido de 

também fazer parte das referências as obras analisadas pela pesquisa proposta. Todavia, esse 

fato não garante ser uma relação homogênea e exata; como foi mostrado, há uma grande 

variabilidade na quantidade de trabalhos citados nas duas áreas. 

A seguir, discutiremos os resultados da análise das entrevistas, na qual relacionamos as 

respostas dadas pelos informantes com a estrutura do texto e o que os produtores e a Banca 

dizem sobre sua prática de escrita do gênero pré-projeto nessa situação comunicativa. 

5.2 Análise das entrevistas  

Nesta seção, analisaremos as entrevistas feitas com os produtores dos pré-projetos 

(quatorze mestrandos) que responderam, por meio do aplicativo de mensagens, como já 

indicamos na metodologia, as perguntas sobre a prática de produzir esse gênero. Assim, as 

entrevistas têm como objetivo complementarmos nossa pesquisa sobre a situação retórica de 

produzir o pré-projeto na situação de Seleção de Mestrado, no qual estamos considerando os 

seguintes aspectos: a interação do candidato à vaga com o edital, em seguida a produção do 

pré-projeto e a posterior avaliação da Banca. Desse modo, os informantes nos fornecem dados 

sobre a visão deles a respeito dessas situações comunicativas. 
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Segundo Hyland (2004), perseguimos os vestígios da interação comunicativa dentro 

dessa situação para investigarmos como a cultura disciplinar mutuamente influencia a interação 

social através do gênero pré-projeto nesse contexto comunicativo. 

As entrevistas acrescentam informações para esta pesquisa, no sentido de ampliar e 

aprofundar nossa visão sobre como os gêneros refletem o trabalho que a comunidade – cujo 

foco da nossa pesquisa – realiza, bem como investigam as relações de cooperação e de 

intertextualidade entre os outros gêneros dessas duas comunidades, as quais estamos 

considerando a área da Linguística e a da Literatura. 

Com isso, também visamos descrever a ideologia e a epistemologia que estão sutilmente 

inseridas nas falas dos integrantes desses grupos. Nesse sentido, Devitt (2004) explica que 

analisar o gênero não é apenas observar o texto em si, mas a situação comunicativa que o 

envolve, por exemplo, os indivíduos participantes dessa situação, a cultura e o período histórico. 

Dessa maneira, é possível identificar as relações que essas duas comunidades 

acadêmicas mantêm entre seus integrantes. Portanto, a análise das informações fornecidas pelas 

entrevistas contribuiu para esta identificação mais detalhada do contexto de comunicação, 

característica do gênero, características da cultura disciplinar, e compararmos as duas áreas no 

que diz respeito à relação linguística textual com as práticas de pesquisa. 

Segundo Hyland (2004, p. 2) “os textos incorporam as negociações sociais da pesquisa 

disciplinar, revelando como o conhecimento é construído, negociado e feito persuasivo”. Desta 

forma, a análise textual será complementada pela análise da visão transmitida pelos 

informantes, por meio das respostas sobre a escrita do texto, a visão sobre a pesquisa na área, a 

interação com a Banca e o propósito do gênero pré-projeto. 

5.2.1 Descrição do sistema de gêneros a partir da visão dos autores dos pré-projetos 

Nesta seção, discutiremos sobre a esfera de atividade humana e sistema de gêneros, tais 

noções foram abordadas no capítulo 3, seção 3.1 desta Tese. Para nosso viés teórico, 

consideramos esferas de atividade humana uma abstração que sintetiza a utilização da língua 

por determinado grupo que escolhe formas, temas e funções para determinados textos. Desse 

modo, há um sistema de gêneros utilizado pelos membros de determinada esfera de atividade 

humana, por exemplo, acadêmico na área de Letras. Então, é possível descrever com mais 

fidelidade as ações comunicativas dentro desse contexto em que a esfera é considerada como 

plano de fundo para a ocorrência de um sistema de gêneros. 
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Na nossa pesquisa, os membros de uma cultura disciplinar fazem parte da esfera 

acadêmica. Assim, a noção de cultura disciplinar é mais específica, ficando no âmbito das 

disciplinas que fazem parte dessa comunidade maior que é a academia. Então, associamos essa 

ideia de esfera com a de sistema de gêneros, defendida por Bazerman (2005), pois, segundo ele, 

um grupamento social lida com vários gêneros relacionados de forma sistemática. 

Conforme o mesmo autor, os gêneros utilizados por um grupo de pessoas evidenciam 

“sequências regulares com que um gênero segue um outro gênero, dentro de um fluxo 

comunicativo típico” (p. 32). Essa premissa é abordada em nossa pesquisa nas perguntas 3 e 4, 

nas quais perguntamos que outros gêneros o mestrando utilizou, primeiro na construção de sua 

consciência sobre a escrita acadêmica na Graduação e, em seguida, na produção do projeto para 

o Mestrado. Desse modo, conhecer esse sistema de gêneros utilizados pelo informante nos 

possibilita fazer uma reflexão sobre as influências que ele teve para escrever o seu trabalho, 

além de descrever esse momento da prática acadêmica, o qual é o de leitura e estudo dos textos 

já produzidos por uma cultura disciplinar. 

  Vejamos, a seguir, os trechos dos relatos sobre a visão deles em relação aos gêneros 

utilizados durante a Graduação, e os que foram utilizados para ajudar a construir o pré-projeto 

para a Seleção do Mestrado. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT01-17 (ANEXO BB) 

Na realidade, eu participei de dois [eventos]  somente, de 

comunicação, que foi o IFDM, que ocorreu aqui mesmo em Teresina, e o 

ENEL, que ocorreu em Fortaleza; participei desses dois com comunicações, 

mas não fiz artigos para publicar; tenho um artigo publicado em um livro 

sobre operadores linguísticos que foi o trabalhado no meu ICV e fiz 

basicamente outros dois artigos, em outras duas disciplinas que a professora 

exigiu que a gente fizesse, só que esses foram em parceria, ou seja, todos esses 

artigos a gente fez em parceria; ou em dupla, quando a professora passava, 

ou em trios. Mas, individualmente eu não tive nenhuma produção de artigo 

científico. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT02-17 (ANEXO CC) 

Quanto à produção de textos acadêmicos, eu pesquisava alguns 

artigos das mais diversas áreas, seja das disciplinas que os professores 

exigiam ou a respeito daquilo que eu queria pesquisar, que seria a relação 

entre espaço, filosofia e religião em determinado romance. E assim, em 

relação à produção de textos acadêmicos, minha, a única produção que eu fiz 

foi esse relatório da Iniciação Científica voluntária, mas fora isso, para ser 

sincero, a nossa graduação nessa universidade raramente exige produção de 

artigo. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT03-17 (ANEXO DD) 

Na graduação, os professores passaram produção de ensaios, 

artigos; algumas disciplinas eles solicitaram, tinha disciplina que pedia 
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resenha de livros para poder ter a discussão, tinha também fichamento; tudo 

que pudesse ajudar na leitura. E no final da disciplina, alguns professores 

faziam prova, outros pediam um artigo para compor a nota final, teve 

disciplina que pediu ensaio. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT04-17 (ANEXO EE) 

Se eu for falar especificamente com relação à um tipo de texto que eu 

produzi ou um seminário que eu fiz agora seria bem difícil lembrar, afinal, faz 

mais de 10 anos que eu saí da graduação, mas todo aluno da graduação passa 

por esse processo de modulação, acho que nós somos um pouco modulados 

para escrever nos moldes acadêmicos e você se acostuma a ler nesses moldes 

acadêmicos e essas coisas não te abandonam, porque mesmo estando longe 

da universidade, você está sempre lendo para você dar aula, para você 

trabalhar na área que no nosso caso é a área de letras, dá aula sobre língua 

portuguesa. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT05-17 (ANEXO FF) 

Durante a graduação, eu não produzi artigo científico para publicar, 

infelizmente, eu não foquei muito em publicações de artigo. Eu lia muito 

literatura mesmo, leituras que não estavam na grade curricular e que a 

maioria era apenas sugerido pelos professores. (...) Então, durante a 

graduação não tive muito contato com produção acadêmica embora eu acho 

que haja uma boa conexão, que a leitura durante a graduação influencia na 

produção de um bom pré-projeto. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT06-17 (ANEXO GG) 

Olha, eu produzi muito pouco durante a graduação em relação à 

artigo. Em relação às leituras, eu trabalhei mais em relação à literatura. Eu 

trabalhei com o texto de Afrânio Coutinho, do Almeida, do Mansur, e outros 

textos que eu também trabalhei durante a graduação. Agora eu não lembro 

assim, eu teria que ver o meu material exatamente o nome desse pessoal, os 

que me vem à mente eu utilizei bastante eles, principalmente o de Afrânio 

Coutinho, utilizei bastante ele. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT07-17 (ANEXO HH) 

Na minha graduação, eu não apresentei nenhum tipo de artigo, não 

fiz nenhum tipo de artigo. Mas, depois da minha graduação, durante a minha 

especialização, eu comecei a fazer alguns artigos em uma fase muito 

iniciante. Com o passar do tempo, eu indo para congressos aí sim, eu comecei 

a fazer meus artigos já na intenção também de apresentá-los. Então, antes 

mesmo de entrar no mestrado, eu já tinha apresentações de artigos. 

Conforme observado, apenas três indicaram que produziram artigos e outros gêneros 

acadêmicos, como Resenha e Relatório. Desses entrevistados dois participaram da Iniciação 

Científica. O informante LT04-17 relatou que não se lembra quais gêneros produziu, mas que 

tem a impressão de ter sido “acostumado” com a escrita acadêmica. Já os informantes LT05-

17, LT06-17 e LT07-17 indicaram que não produziram artigos e não relataram a produção de 

outro gênero acadêmico, porém falaram que leram textos literários e teóricos da área de 

Literatura.  
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Percebemos também com esses trechos que, mesmo não produzindo textos acadêmicos, 

com frequência esse contato com leituras e as próprias aulas desenvolvem esse pensamento 

científico nos estudantes, constituindo indiretamente o sistema de gêneros desses sujeitos. É 

importante salientar que é uma tendência observada em nosso corpus, então poderá haver 

diferenças em relação à prática dos estudantes da Graduação de maneira geral, pois, ao passo 

que especificamos uma comunidade de prática comunicativa, encontraremos peculiaridades 

que poderemos não encontrar se partimos para um nível mais geral, por exemplo, se 

compararmos estudantes de duas universidades diferentes. 

Vejamos, a seguir, como essa prática se dá na entre os alunos da área de Linguística, o 

que eles relatam sobre as produções acadêmicas realizadas durante a Graduação.  

Trecho da transcrição da fala do informante LG01-17 (ANEXO U) 

Então, a facilidade, entre aspas, para escrever o pré-projeto, foi 

graças ao PIBIC que por estar neste contato com o mundo científico, a 

produção de relatório, com a produção de artigos, com a pesquisa em si, foi 

muito fácil , entre aspas, delimitar o objeto, os objetos específicos, a 

justificativa, a metodologia; para escrever a redação do texto não foi tão 

complicada, justamente por essa experiência do PIBIC me proporcionou o 

contato com o texto científico e com a linguagem científica. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG02-17 (ANEXO V) 

Durante a graduação, eu participei do PIBIC, dois anos, e PIBID 

também. Mas quanto essa parte de produção científica, o PIBIC ajudou 

bastante, porque durante nossas leituras que nossa orientadora nos indicava, 

sempre ela pedia um artigo. Então, foi daí, dessa prática, lendo os textos 

científicos e tentando produzir, ela pedia para publicar. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG03-17 (ANEXO W) 

Estes trabalhos [artigos, relatórios] eu apresentei em comunicações 

orais em eventos e eles foram para anais desses eventos também. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG04-17 (ANEXO X) 

Bom, durante a graduação eu, em algumas disciplinas tive que 

produzir artigos, mas não foram artigos publicados e nem artigos que foram 

apresentados em eventos, foram artigos que foram feitos para a disciplina e 

ficaram na disciplina. eu produzi resenhas… esses artigos produzidos nas 

disciplinas não eram necessariamente do tema da pesquisa do PIBIC. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG05-17 (ANEXO Y) 

Durante a graduação, eu produzi muitos trabalhos, uns artigos, 

comunicações, participei de muitos eventos e a maioria dos trabalhos foram 

em literatura por conta do PIBIC. Eu produzi poucos trabalhos, mas produzi 

sim em linguística, produzi um trabalho sobre o gênero resumo em TCC de 

alunos da UESPI. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG06-17 (ANEXO Z) 

Na graduação só o TCC mesmo, a monografia; e na especialização, 

como era leitura e produção textual, todos os textos que nós produzimos ao 

longo do curso, nós montamos um portfólio e esse foi o trabalho de conclusão 
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de curso, e a gente fez apenas resenhas, resumos, fichamento e também artigo, 

mas nenhum deles foram publicados ou apresentados em eventos. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG07-17 (ANEXO AA) 

Mas durante o curso, eu não lembro de ter desenvolvido nenhum 

trabalho, em alguma disciplina, foi mesmo por conta própria, e aí eu pedia 

ajuda do professor, ele olhava, e aí apresentava nos eventos. Eu participei de 

pouco eventos fora, foram mais na universidade, eu só participei de um evento 

fora, em Parnaíba, os outros foram todos na UFPI e UESPI. 

Como fica evidente nos relatos os informantes LG01-17, LG02-17, LG03-17, LG04-17 

e LG05-17 produziram artigos e outros gêneros acadêmicos, conforme o esperado de um curso 

de Graduação; dentre eles, os LG01-17 e LG02-17 indicaram que a Iniciação Científica 

contribuiu para melhorar o desempenho deles na escrita dos gêneros acadêmicos. 

Os informantes LG06-17 e LG07-17 disseram que não fizeram muitos textos 

acadêmicos, enquanto o primeiro fez apenas o TCC. Já o segundo informante disse que escreveu 

por conta própria e participou de poucos eventos. 

Os relatos dos informantes de linguística evidenciam maior produção e prática de textos 

acadêmicos, apesar de não ser nosso foco investigar as bases dessa diferença de percepção entre 

os estudantes das duas áreas. Sendo um importante dado sobre a visão desses indivíduos no que 

diz respeito à escrita no ambiente científico.  

Já em relação aos gêneros utilizados para produzir o projeto de pesquisa, ou seja, sobre 

as leituras e as pesquisas realizadas para a construção do pré-projeto, os informantes da área de 

Linguística relataram o seguinte: 

Trecho da transcrição da fala do informante LG01-17 (ANEXO U) 

Então, eu tive que buscar na época eu montei meu pré-projeto 

sozinho, sem nenhuma ajuda de orientador até o momento. Então, eu li alguns 

artigos que tratavam justamente da perspectiva acional também e foram três 

ou quatro artigos e um TCC que me deram as ideias até eu pensar: “ok, o 

meu pré-projeto vai tratar disso”. Então, como eu já conhecia a teoria por já 

ter estudado com ela, em uma disciplina da universidade. Então, parti para a 

escrita e montei o pré-projeto sozinho. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG02-17 (ANEXO V) 

Bem, as leituras que eu busquei durante a realização do projeto... eu 

busquei aqueles autores mais tradicionais que tratam dessa questão, por 

exemplo, a Magda Soares. Eu também busquei alguns professores da UFPI 

que também trabalham nesta área de letramento que utilizei como referência. 

Também teve um professor da UESPI, Pedro Neto, que foi, inclusive, que me 

auxiliou, não no projeto como um todo, mas ele me orientou na metodologia 

do projeto, porque era uma das partes que eu estava mais em dúvida, era a 

parte metodológica. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG03-17 (ANEXO W) 
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A internet me ajudou muito, primeiro eu li material na internet, 

manuais, sobre como fazer pré-projetos para mestrado, depois eu vi alguns 

pré-projetos também em várias áreas, não só na área de ensino de inglês para 

me familiarizar e para conter o corpo do pré-projeto eu pesquisei muita coisa 

na internet, eu usei alguns livros em inglês que eu baixei na internet e alguns 

trabalhos de mestrado e de doutorado. Eu me baseei bastante em alguns 

textos e no projeto de mestrado do professor Wellington Gomes que é do 

mestrado de Letras da UFPI [...]. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG04-17 (ANEXO X) 

O PIBIC e o TCC, me ajudaram a como pensar a pesquisa, né. 

Estabelecer objetivos, metodologias, fundamentação teórica, procurar 

artigos para fundamentar minha pesquisa e isso me ajudou na produção do 

projeto de pesquisa do mestrado, mas o fato do fato de eu estar estudando a 

organização do gênero projeto de pesquisa [objeto de estudo no PIBIC] 

também facilitou o entendimento do gênero. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG05-17 (ANEXO Y) 

Na construção do pré-projeto, eu senti, claro, certa dificuldade por 

conta de ser muito “verde” no tema, um tema novo para mim, eu tinha pouca 

leitura, então eu comecei a pesquisar trabalhos no banco de teses e 

dissertações da CAPES, trabalhos sobre variação linguística e encontrei 

bastante trabalhos, só que cada um com perspectivas diferentes. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG06-17 (ANEXO Z) 

Quando eu fui elaborar o meu pré-projeto, eu só li a ABNT e textos 

voltados para a minha área: o hábito de ler, de Paulo Freire; Estratégias de 

leitura, de Isabel Solé. Só li mesmo livros voltados para a leitura [tema da 

pesquisa], em questão de montagem de trabalho científico o que eu tive de 

informação foi a ajuda de uma amiga que já era mestranda e que tinha feito 

o projeto dela para a mesma seleção do mestrado da UFPI e que me ajudou 

na seleção do projeto, me dando a estrutura do projeto dela. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG07-17 (ANEXO AA) 

Em relação à estrutura do projeto; como eu já havia feito um projeto 

anteriormente, porque eu havia tentado a seleção [de mestrado] anterior, e 

ele também foi aprovado, eu me baseei no meu projeto anterior. No anterior, 

eu me baseei em um pré-projeto de um colega, em relação à estrutura, de uma 

colega que já tinha sido aprovada. Também, porque no edital do mestrado 

eles dão, tipo, um norte: tem que ter introdução, tem que ter justificativa, tem 

que ter isso, isso e isso. 

Os livros e os artigos são os textos mais citados pelos informantes – que é o esperado – 

pois os primeiros contêm o pensamento mais estável e tradicional da área, já o segundo as 

inovações e as lacunas. Além disso, o edital já orienta que na revisão de literatura seja feita essa 

relação entre o que há de novidade e de tradicional na pesquisa pretendida. 

Observamos também a utilização de pré-projetos de colegas que já obtiveram a 

aprovação no Mestrado, tal situação comprova a imersão, isto é, o contato mais próximo com 
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textos aceitos pela comunidade, já que se desenvolve uma parceria com indivíduos já 

experientes, os quais contribuem para obter sucesso na realização do pré-projeto.  

Por sua vez, os informantes do Mestrado em Literatura, sobre os textos que utilizaram 

para auxiliar a produção do pré-projeto, disseram o seguinte: 

Trecho da transcrição da fala do informante LT01-17 (ANEXO BB) 

A minha preparação foi o seguinte: eu estava conversando com meu 

orientador do TCC, que é o mesmo agora do mestrado, e falei com ele sobre 

meu interesse em fazer um pré-projeto para entrar no mestrado e falei que 

queria continuar com a mesma temática, aí a gente teve essa ideia de analisar 

5 anos do ENEM, abordagem da literatura do ENEM de 2013 a 2017. E como 

eu já tinha várias coisas falando sobre o ENEM do TCC, digamos assim, eu 

já tinha uma fortuna crítica a respeito, eu aproveitei esse material e fui reler 

para fazer meu projeto e outras coisas que meu orientador sugeriu que eu 

lesse. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT02-17 (ANEXO CC) 

Assim, quanto aos textos teóricos que eu fui lendo ao longo da 

graduação, como as disciplinas de Teoria da Literatura sempre lidavam com 

um objeto muito, digamos, maleável, extenso; ela tende a passar pelas mais 

diversas perspectivas de análise, desde análise imanentistas a análises não 

imanentistas correntes textualistas e não-textualistas; e nesse percurso na 

própria história da teoria da literatura a gente acaba pegando textos que 

envolvem a área da filosofia [...]. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT03-17 (ANEXO DD) 

Primeiro fui ao edital do mestrado e ele tem os tópicos que você tem 

que ter, que têm que colocar no projeto, então eu já separei. Depois eu fui 

atrás de quem também estava concorrendo junto comigo para saber os 

modelos de projetos que a gente podia encontrar; eu pedi para algumas 

pessoas lerem. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT04-17 (ANEXO EE) 

Como eu te falei, eu fui apresentada a esse objeto de estudo quando 

eu fui aluna especial da professora Margaret Torres em uma disciplina que se 

chama Literatura, Sociedade e Cinema. Eu tive que fazer um artigo para 

apresentar como trabalho final na disciplina e tive textos bases através das 

disciplinas e à medida que eu ia lendo esses textos, eu ia vendo outras coisas 

que possivelmente me ajudariam na construção daquele artigo e ia buscando 

outros textos, olhava as bibliografias e via lá algumas coisas que podiam me 

ajudar e buscava, procurei artigos na internet que me ajudassem. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT05-17 (ANEXO FF) 

Teve muitos autores que eu fui descobrindo no decorrer da pesquisa, 

fui encontrando-os em outras dissertações do próprio pessoal que pertence 

aqui ao programa de mestrado da UFPI, da UESPI, e com isso eu fui 

chegando até a construção do meu pré-projeto. Durante a escrita do pré-

projeto, eu também tive contato com outras obras de literatura brasileira que 

tratam sobre a ditadura. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT06-17 (ANEXO GG) 
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A obra em si, Leite Derramado, também estava lendo sobre Munanga 

o livro era Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, era o texto que eu estava 

lendo. Também tinha alguns textos em relação a própria questão de uma área 

da teoria literária que é a Crítica Sociológica também. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT07-17 (ANEXO HH) 

Para a elaboração do projeto, como tinha a ver na época com o 

gênero, eu li Simone de Beauvoir que foi uma base que eu tive para as relações 

de gênero. Também, o projeto traz a questão da identidade de gênero, então 

para a identidade eu li Stuart Hall que ele trabalha muito essa questão de 

identidade na pós-modernidade. 

Apenas no trecho da fala do informante LT03-17 não fica clara a indicação de livros, os 

quais estamos chamando de textos teóricos tradicionais, mesmo sem essa devida menção clara. 

Dessa maneira, podemos afirmar que os utilizou para a construção do seu referencial teórico; 

além disso, em outro momento do relato, é indicado que leu “alguns textos da teoria literária”. 

Os casos do LT01-17 e LT04-17 também são recorrentes, pois o orientador da 

Graduação, seja no PIBIC ou TCC, além desse caso do LT04-17 “aluno especial” (aluno que 

paga uma disciplina isolada no Mestrado não sendo vinculado ao programa) ser uma situação 

comum, podendo tornar-se até um caminho natural, em que o professor orienta seu aluno para 

a linha teórica que atualmente trabalha no projeto do Mestrado. 

Desse modo, o que se observa é a construção pautada em textos que respaldem a Teoria 

Literária, principalmente, os textos tradicionais. No entanto, há presença de dissertações, 

artigos, seguindo o que pede o edital da Seleção; a saber, “Espera-se que tanto obras de 

referências fundamentais do campo quanto publicações mais recentes sirvam de fonte para a 

discussão dos principais pressupostos” (MENDES DA COSTA, 2016, p. 8), contemplando assim 

uma exigência indicada no próprio edital. 

Outra prática de leitura que podemos destacar é a de projetos de colegas e outros projetos 

disponíveis na Internet. Assim, há um auxílio, como já dissemos antes, de maior proximidade 

afetiva com o aprendiz. No caso, a ajuda de um integrante da comunidade cuja intimidade é 

maior tende a favorecer a transmissão de conhecimento, como foi possível observar tanto na 

área de Literatura como na de Linguística. 

Assim, concluímos que mesmo não havendo uma prática de escrita bastante evidente 

durante a graduação de gêneros acadêmicos como artigos pelos estudantes, a escrita do pré-

projeto é essencialmente ligada à leitura de artigos, teses, dissertações e livros da área 

acadêmica. Dessa forma, estudar o letramento de escrita e leitura e observar a influência dessas 

práticas nessa prática comunicativa não é objetivo da nossa tese, o que nos sugere uma pesquisa 

necessária posteriormente. Todavia, como os pré-projetos analisados foram aceitos pela banca, 
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fazem parte da escrita acadêmica da área de Letras, então, a leitura se mostrou muito mais 

essencial do que a prática, conforme o nosso corpora mostrou. 

5.2.2 Visão dos informantes sobre a forma e conteúdo dos pré-projetos 

Nessa seção analisaremos quais as características formais e de conteúdo são valorizadas 

pelos informantes, além de discutir sobre as que são consideradas desvalorizadas para esse tipo 

de escrita. Deste modo, como dissemos na seção 3.3, forma e conteúdo são elementos 

importantes para definir o gênero, assim como refletir sobre o que a comunidade científica 

define, quais são os elementos essenciais para o funcionamento adequado do pré-projeto. 

Vejamos o que disseram os informantes de Linguística sobre as características formais, 

para, em seguida, destacarmos os trechos que tratam do conteúdo valorizado pelos mestrandos 

dessa área. 

 

Trecho da transcrição da fala do informante LG01-17 (ANEXO U) 

Eu penso que, nessa questão de um projeto ser bom, você deve levar 

em consideração todos os aspectos que ele contém, por exemplo, se o aporte 

teórico está realmente adequado ao que se propõe a ser analisado, se os dados 

são aqueles que vão formar o corpus ou o corpora da pesquisa, se a 

metodologia ela também vai ser adequada a análise, ou seja, se tudo está 

interligado porque, eu acredito, para um projeto, como o próprio nome já diz, 

ser considerado bom, ele tem que estar com todos os itens em conformidade 

porque senão como é que a pesquisa vai ser feita? Então, eu penso dessa 

forma, sobre um projeto bom. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG02-17 (ANEXO V) 

Então, tratar da questão central chave utilizando autores que tratam 

da temática em si, trazer citações, como no caso você falou, que tem relação 

com o objeto que você está propondo e tratar em cima daquela teoria, sem 

fugir, sem mudar, digamos assim, o contexto, falar de uma coisa e depois 

muda, de forma assim bastante rápida, ou seja, sem se aprofundar, sem tratar 

daquilo que você tá querendo propor na temática. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG03-17 (ANEXO W) 

Eu acho que a justificativa. Por que você está querendo fazer aquela 

pesquisa? Justificar sua pesquisa. É importante também que haja objetivos 

gerais e específicos; e qual a metodologia o pesquisador está pensando em 

utilizar. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG04-17 (ANEXO X) 

Quanto ao conteúdo, eu utilizei artigos e dissertações, alguns 

capítulos de livros e assim, para construir, eu lia as pesquisas relacionadas 

ao tema do meu projeto, eu pensava como eu poderia citá-las, tanto é que eu 

citei na justificativa para mostrar que já existiam pesquisas sobre o que eu 

queria pesquisar, mas que não focavam exatamente no que eu queria, no que 
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eu estava propondo, existiam semelhanças, mas não exatamente a mesma 

coisa. Fazia outras leituras, buscando realmente embasamento teórico, como 

vou trabalhar com gênero, com outras categorias teóricas, então eu buscava 

textos que me dessem essa fundamentação, para poder escrever a 

fundamentação teórica, né, o referencial teórico, definindo alguns conceitos, 

explicando algumas coisas. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG05-17 (ANEXO Y) 

Em relação ao conteúdo, eu vejo que tudo o que a gente for 

conceituar, que a gente for falar no trabalho, tem que estar bem fundamentado 

em algum teórico, em algum estudioso, porque senão pode ser um ponto fraco 

no seu trabalho. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG06-17 (ANEXO Z) 

Eu acredito que o seguinte, primeiro de tudo é necessário que tenha 

a problemática, eu preciso apresentar qual o problema que eu vou pesquisar. 

Depois do problema que eu apresento na minha pesquisa, eu vou atrás dos 

objetivos, onde eu quero chegar com aquela pesquisa com o meu objetivo 

geral e quais são os outros objetivos que eu também possa alcançar que a 

gente chama de objetivos secundários. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG07-17 (ANEXO AA) 

Em relação a conteúdo, é muito complicado porque se eu não tiver 

conhecimento daquele conteúdo como é que eu poderia ajudar? Mas eu 

falaria para ele não se utilizar de senso comum de que realmente se baseasse 

em teorias, em autores para construir o projeto, para a pessoa construir o 

projeto, não se utilizasse muito no que ela acha que deve ser. Enfim, que se 

utilizasse mais de fundamentação. 

Dentre os relatos, a característica citada por mais de um dos informantes foi a 

fundamentação teórica adequada com a indicação de estudos relacionados (conforme os relatos 

LG4-17, LG05-17 e LG07-17). Esse aspecto é confirmado pela nossa análise dos textos, pois 

encontramos traços do embasamento teórico na maioria das seções do texto; ou seja, trata-se de 

uma informação reiterada ao longo das seções. 

Outras características que são valorizadas de acordo com a visão dos escritores dos pré-

projetos são: a construção da relação entre as partes do texto e seções (LG01-17), desenvolver 

o texto pautado pelo assunto central (LG02-17), produzir o texto a partir da justificativa da 

pesquisa, observando as perguntas norteadoras da seção (LG03-17), pensar o trabalho a partir 

da problemática (LG06-17) e não utilizar o senso comum na produção do pré-projeto (LG07-

17).  

Nos relatos a seguir, destacamos que aspectos do conteúdo dos pré-projetos são 

valorizados pelos informantes de Literatura: 

Trecho da transcrição da fala do informante LT01-17 (ANEXO BB) 
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Eu acredito assim que as citações são essenciais, elas têm que 

aparecer dentro do seu texto, porque são através delas que você vai 

fundamentar sobre o que você está discorrendo, sobre o seu problema de 

pesquisa. Então, as citações são essenciais tanto as diretas como as indiretas, 

porque ali são autores que falaram da sua temática e você precisa delas. Eu 

acredito que a respeito da crítica, depende, se você encontrar a respeito do 

seu trabalho uma crítica positiva, você deve colocar, ou seja, “o autor fulano 

está criticando isso” ou uma crítica mesmo que você levanta sobre uma 

questão do seu trabalho. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT02-17 (ANEXO CC) 

O que eu acho que é mais importante acredito que a parte da 

introdução, na qual a gente apresenta o problema, apresenta a hipótese, a 

solução do trabalho, pelo menos uma solução provisória e a parte da 

fundamentação teórica que é a revisão de literatura, acho que essas são as 

partes mais importantes, até mesmo mais que os objetivos, porque esses 

objetivos são bastantes maleáveis, eles acabam sendo modificados ao longo 

da pesquisa, porque quando você entra aqui [mestrado] você tem uma ideia 

razoável do que vai fazer, mas você não tem total certeza, o trabalho pode 

exigir uma demanda que varia de acordo com as temáticas do orientador, às 

vezes a pessoa até muda de projeto, mas eu considero essas as partes mais 

importantes, apesar dos objetivos também serem importantes, seções como 

cronograma, metodologia, apesar da metodologia ser importante, mas que 

nos fim das contas a gente sabe que a metodologia acaba sendo só uma 

conversa fiada, a metodologia que você vai utilizar e a velha metodologia: 

leia e escreva, porque se depender de exatamente de ter um procedimento 

específico: há eu vou fichar, eu vou fazer isso etc. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT03-17 (ANEXO DD) 

Fui ler algumas obras que eu poderia encontrar o que eu estava 

pensando, mas o que de fato iria me direcionar era a obra, é ela que direciona 

a sua pesquisa. Li a obra, uma não deu certo. Li a segunda obra já deu certo, 

aqui vai dar para eu trabalhar a memória, na minha obra que era Meu nome 

é Legião, que eu decidi, escolhi por ela e eu disse: ‘Não, agora vai dar certo’.  

Trecho da transcrição da fala do informante LT04-17 (ANEXO EE) 

E, óbvio, você tem que demonstrar que tem um conhecimento mínimo, 

básico, com relação àqueles autores que você se propõe discutir dentro da 

academia e de outros que tem respaldo para você falar sobre esses atores que 

você vai estudar e uma coisa que eu acho que prejudica é você não cumprir 

as regras do edital, óbvio eu já disse isso. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT05-17 (ANEXO FF) 

Os pontos que eu julgo como mais importante no pré-projeto é 

justamente a justificativa e a própria fundamentação teórica, que é onde eu 

fundamento com autores que tratam sobre memória e testemunho, e ainda 

trauma, literatura e violência; que é importante falar do assunto, debater do 

assunto, já que a história tem sido contada, como o próprio Walter Benjamin 

fala, pelo ponto de vista dos vencedores e não dos vencidos. Então, é partindo 

disso que eu fico fundamentando e utilizando autores dentro do referencial 

teórico que eu julgo ser uma parte muito importante dentro da estrutura do 

pré-projeto, assim como também a justificativa. 
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Trecho da transcrição da fala do informante LT06-17 (ANEXO GG) 

É interessante que ao fazer o pré-projeto que você tenha uma hipótese 

para em cima dele tirar sua pesquisa, em cima dessa hipótese, se ela vai ser 

aceita ou se ela vai ser negada. Então, é uma parte interessante do pré-projeto 

que eu acho. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT07-17 (ANEXO HH) 

Com as aulas de metodologia e um pouco mais de atenção, a gente vê 

que, realmente, a citação é importante, mas que nós não devemos ficar 

submisso a ela, engessado a ela, podendo abranger mais, explorá-la. Mas, em 

compensação, nós como pesquisadores, também, temos voz, temos o nosso 

olhar, a nossa perspectiva dentro da pesquisa. 

O que foi encontrado no relato acerca dos aspectos de conteúdo do pré-projeto foi a 

demonstração de conhecimento sobre a teoria, ou seja, a construção de uma fundamentação 

teórica que embase a pesquisa é bastante destacada como um conteúdo importante para a escrita 

desse texto. Segundo os relatos e conforme o apresentado nos trechos selecionados, desenvolver 

uma fundamentação sólida foi indicado por três informantes LT01-17, LT04-17 e LT05-17. 

Outra característica do conteúdo informada foi a importância da definição e 

apresentação das hipóteses da pesquisa para construir o trabalho (LT06-17 e LT02-17). Nesse 

caso, observamos uma peculiaridade entre os textos de Linguística e Literatura, pois se faz 

necessário um estudo prévio da obra literária para propor o estudo, o que acontece também em 

algumas áreas da Linguística, como em pesquisas que investigam fonemas específicos. No 

entanto, em nosso corpus essa característica ficou muito evidente, sendo um aspecto de 

distinção na construção textual. 

Por sua vez, os aspectos, a seguir, foram citados por apenas um informante. São eles: a 

preocupação com a adequação da obra à pesquisa (LT03-17), acreditamos que seja semelhante 

ao que foi discutido sobre a hipótese, anteriormente; o debate da motivação do trabalho na 

justificativa (LT05-17) e a compreensão do uso da citação (LT07-17) no decorrer do trabalho. 

A seguir, os relatos sobre o que de mais importante em relação à estrutura é mais 

valorizado para os entrevistados da área de Literatura: 

Trecho da transcrição da fala do informante LT01-17 (ANEXO BB) 

[...] lá no edital do mestrado eles já dão uma tabela, dizendo como é 

que eles querem, mas por exemplo se fosse falar: “olha, o que não deve faltar 

se quisesse”, porque para mim teria que ter todos, identificação do problema, 

objetivos, justificativa, a revisão da literatura, a metodologia e as referências, 

ou seja, o completo, digamos assim.  

Trecho da transcrição da fala do informante LT02-17 (ANEXO CC) 
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Então, você deve tomar muito cuidado com o vocabulário, escolher 

um vocabulário preciso, isso provavelmente é uma das questões chaves para 

ser aprovado. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT03-17 (ANEXO DD) 

Um projeto tem toda as suas etapas, toda a sua norma, e é importante 

o mestrando seguir essas normas porque ele será avaliado por ela. É tudo de 

acordo com a ABNT, tem que seguir a linguagem, pois tudo contribuirá na 

sua nota. Então, se você peca em alguma dessas estruturas essa nota também 

poderá cair lá na frente. É importante está de acordo com a ABNT, é 

importante está de acordo com o edital. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT04-17 (ANEXO EE) 

Mas eu também acho que o modo como você escreve e o modo como 

você diz determinadas coisas, como você cita e como você usa esses autores 

e, às vezes, não se encaixa muito bem nos padrões da academia e, às vezes, 

até mesmo um desconhecimento total de ABNT também te prejudica um pouco 

nesse sentido. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT05-17 (ANEXO FF) 

Assim, como também, a não regulamentação das normas da ABNT, 

porque é um trabalho que precisa ser bem organizado, deve seguir esses 

padrões que a própria academia segue, porque o trabalho não pode ser 

desorganizado, desconectado, tem que ter uma coesão entre o que é dito na 

introdução e o que é arrematado nas considerações finais. Então, eu acho que 

esses itens são também importantes para ser aprovado um pré-projeto. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT06-17 (ANEXO GG) 

A única crítica que eu tenho em relação ao pré-projeto diz respeito ao 

tamanho dele. Tudo bem que é um pré-projeto, mas muitas coisas eu não pude 

colocar nele, talvez ficou até, de certa maneira, alguns pontos contraditórios 

devido ao limite de laudas. [...] Não dá para você falar com tanta clareza, às 

vezes, tudo o que você queria falar, você tem que ser muito objetivo, bem 

conciso, para poder entrar dentro desse padrão que eles exigem.  

Trecho da transcrição da fala do informante LT07-17 (ANEXO HH) 

Eu acredito assim: com relação à estrutura do projeto, a quantidade 

de páginas, eu acho tranquilo, eu acho adequado em se tratando de um pré-

projeto, até dez páginas, se não me falhe a memória e isso contemplando todos 

os aspectos. Mas hoje, eu acredito, depois das aulas de metodologia do 

projeto, eu vejo a questão do objetivo geral, o objetivo de sua dissertação que 

você quer atingir na sua dissertação, então o objetivo geral é importantíssimo 

[...]. 

Como característica valorizada mais relacionada à estrutura do pré-projeto, os relatos 

demonstram em maior quantidade que foram a citação, a conformidade com o que é solicitado 

no edital e nas normas da ABNT (LT01, LT03-17 e LT05-17). Já estas características foram 

citadas por dois informantes:  a preocupação na definição do problema e o desenvolvimento do 

texto a partir desse aspecto (LT01-17 e LT02-17), bem como o cuidado com o vocabulário 
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(LT02-17 e LT04-17). Segundo informaram, é necessário utilizar termos precisos, claros que se 

encaixem nos padrões da academia.  

As outras características citadas foram as seguintes: ser objetivo e conciso devido à 

pouca quantidade de páginas disponíveis (LT06), assim como construir o texto a partir do 

objetivo geral (LT07). Todos esses aspectos que aparecem nos relatos podem ser observados na 

parte textual, conforme apresentamos no capítulo anterior.  

É importante salientar que questões de estrutura e conteúdo na consciência do produtor 

do texto, geralmente, não são segmentadas, pois são dois aspectos que ocorrem em conjunto 

para dar sentido ao texto. Desse modo, procuramos selecionar os trechos dos relatos que mais 

se aproximavam da descrição de um desses aspectos, os quais separamos para finalidades de 

pesquisa.  

A seguir, apresentamos trechos das falas dos informantes da área de Linguística no que 

se refere a que aspectos da estrutura dos pré-projetos são valorizados: 

Trecho da transcrição da fala do informante LG01-17 (ANEXO U) 

Então, ele tem que estar bem adequado, ele tem que ter a linguagem 

necessária, ele tem que contemplar todos os itens que fazem parte do pré-

projeto, porque querendo ou não, o pré-projeto é um gênero textual e como 

tal ele vai ter características, ele vai ter uma determinada estrutura para uma 

determinada finalidade. Ele vai exigir um tipo de linguagem, ele vai exigir um 

tipo de formatação, justamente por ser um texto para um determinado fim. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG02-17 (ANEXO V) 

Bom, quanto a estrutura mesmo em si, o pré-projeto depende muito 

da seleção, da instituição, porque às vezes a instituição adota uma certa 

estrutura e outras mudam um pouco, foi o que eu pude ver nos editais da UFPI 

e da UESPI, muda um pouco em relação a estrutura do pré-projeto. Enquanto 

alguns pedem a introdução e outros já não pedem. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG03-17 (ANEXO W) 

Eu acho que a primeira coisa que poderia causar uma reprovação é 

não seguir a risca o que se pede no edital. Então, deve conter todos os itens 

que o edital pede com a quantidade de páginas que o edital pede. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG04-17 (ANEXO X) 

Tá, pensando na estrutura do meu projeto eu fiz a análise de alguns 

manuais sobre o que eles diziam, esperavam da escrita do projeto de pesquisa, 

então, isso me deu uma certa noção, apesar de dos manuais serem muito 

gerais a gente tem uma noção mais ou menos do que se espera em termos de 

estrutura e do que colocar em cada seção. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG05-17 (ANEXO Y) 

Em relação aos elementos estruturais do pré-projeto, eu destacaria 

como fundamentais no trabalho: o tema, o objetivo geral, os objetivos 

específicos, as questões norteadoras, a justificativa do trabalho, a 
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fundamentação teórica e a metodologia. Eu creio que esses são os elementos 

estruturais de um pré-projeto que são imprescindíveis, eu destacaria todos 

esses. Levando em consideração que todos eles devem estar bem 

relacionados, bem articulados, para que a pesquisa futura possa ser bem 

delineada, possa ser bem desenvolvida e possa ter um respaldo no meio 

científico. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG06-17 (ANEXO Z) 

Depois eu vou para o referencial teórico, como eu lhe falei, são 

autores que pensam igual a mim, corroboram para a minhas ideias, são 

autores, são pessoas que estudam o mesmo tema que eu, buscam respostas 

assim como eu também busco e que possam servir como argumento de 

autoridade para que o meu texto fique cheio de argumentos de senso comum 

porque a gente, o que deixa o nosso texto menos científico é quando a gente 

utiliza mais argumentos de senso comum do que argumentos de autoridade. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG07-17 (ANEXO AA) 

Essa pergunta também é muito difícil porque ela é muito subjetiva. 

Assim, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que eu poderia 

auxiliar na parte da estrutura do projeto, o que deve ter, quais seções deve ter 

ou quais seções não deve ter, baseando-se no meu pouco conhecimento em 

projeto. E eu também acho que auxiliaria na questão das normas, citação, 

porque eu acho que isso seja muito importante, a pessoa se utilizar muito de 

autores que ela não cite, por exemplo, isso pode ser plágio, isso pode levar o 

projeto a levar nota zero, então eu auxiliaria nisso. 

Conforme verificamos nos relatos, não há uma homogeneidade em relação à estrutura 

do texto, talvez por ser um aspecto inconsciente; ou, como dissemos antes, está intimamente 

ligado ao conteúdo, e o escritor tem acesso mental a essa segmentação estrutura/conteúdo e não 

os dois como sendo elementos distintos. 

Apesar disso, podemos concluir que a estruturação em forma de seção (mencionada por 

LG02-17, LG03-17, LG04-17, LG05-17 e LG07-17) é um aspecto valorizado, ou seja, há um 

pensamento formulaico a respeito do gênero que deve ser seguido; assim concluímos que, como 

elemento estrutural valorizado, está a indicação da organização das seções do pré-projeto. 

Outras características relacionadas à estrutura do gênero foram mencionadas, são elas: 

a especificidade da linguagem (LG01-17), como já foi mencionada; o caráter científico da 

maneira de escrever o texto; a articulação e a relação entre as seções do texto (LG05-17) que 

são derivadas da estruturação em seções; isto é, as seções devem estar articuladas, relacionadas 

e o uso de argumento de autoridade (LG06-17) consiste em uma estratégia que está associada 

a primeira característica mencionada. 

Portanto, o que verificamos como característica de conteúdo do gênero pré-projeto para 

os produtores tanto da área de Linguística quanto de Literatura foi demonstrar que a pesquisa 



 

 
408 

 

possui um embasamento teórico sólido. Para os informantes de Literatura, também foram 

consideradas valiosas a definição e a discussão das hipóteses da pesquisa. 

Já em relação à estrutura do texto, o que relataram como sendo uma característica 

valorizada pelas duas áreas foi a observação do edital, a qual indica as seções que devem ser 

desenvolvidas no decorrer do trabalho, como dissemos anteriormente, a organização do 

trabalho em torno das seções indicadas no edital.  

Na subseção seguinte analisaremos a visão dos entrevistados sobre as características que 

especificam a pesquisa e a escrita acadêmica em ambas as áreas, assim evidenciaremos mais 

elementos para demonstrar essas duas culturas disciplinares na comunidade acadêmica. 

5.2.3 Visão dos informantes sobre as características da pesquisa das duas áreas 

Nesta seção, discutiremos acerca de como os informantes entendem como é pesquisar 

nas suas áreas e o que pode distinguir as duas áreas. Nosso trabalho parte do pressuposto de 

Hyland (1997, 2004, 2008), que em seus estudos demonstrou que a distinção do modo como as 

áreas realizam suas pesquisas, provocam alterações na escrita dos textos acadêmicos; por 

exemplo, maior argumentação em textos da área de Filosofia do que na área de Física. 

No entanto, nossa pesquisa trabalha com uma grande área que é Letras, que é diferente 

de Hyland (1997, 2004, 2008) que comparou área de exatas com humanas; nossa pesquisa é 

dentro das humanidades, ou seja, dentro da disciplina de Letras temos as subáreas Literatura e 

Linguística. Sendo assim, como já verificamos ao longo da nossa discussão, encontramos 

mudanças, mas não tão expressivas enquanto às encontradas por Hyland, o que nos induz a 

hipotetizar que dentro das especificidades de subáreas dentro da Linguística quanto na 

Literatura, também será observado distinções na prática de pesquisa e na escrita do texto, 

todavia, tal hipótese poderá ser testada em outros estudos. Nesse sentido, evocaremos o conceito 

de cultura disciplinar trabalhado na seção 2.2 para discutir a visão dos autores dos pré-projetos 

no que se refere às características de seu trabalho em relação a área que irão desenvolver a 

pesquisa.  

Então, para abordar essa temática nas perguntas aos informantes, indagamo-los sobre o 

que na visão deles funcionava como elemento de distinção e caracterização do modo de 

pesquisa dentro das duas áreas; assim, os trechos a seguir resumem de maneira geral essas 

informações tanto dos produtores dos textos quanto da Banca. 
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Vejamos, a seguir, inicialmente, os relatos da área de Linguística, os trechos que 

destacamos de suas falas para ilustrar as impressões, as quais os próprios pesquisadores em fase 

de Mestrado possuem sobre sua área de atuação:  

Trecho da transcrição da fala do informante LG01-17 (ANEXO U) 

Se levado em consideração o caráter linguístico da ciência como o 

ponto de vista, o objeto, como já dizia Saussure. A minha pesquisa está mais 

voltada para a língua em variação, quer dizer, vai ser analisada o português 

não como língua materna, mas como uma língua estrangeira que está passível 

a certas alterações. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG02-17 (ANEXO V) 

Bem, a caracterização do projeto, eu creio que é da linguística, eu 

acho que é por conta da temática em si, da área que se coloca, porque quando 

se faz a elaboração, se vai concorrer a seleção, você lê o edital e lá já está 

tudo indicado, especificado que é da literatura, que é dá linguística. Então, a 

pessoa vai adequar o projeto dela em uma das duas áreas, seguir as linhas de 

pesquisa que a literatura ou a linguística abarca, então eu vejo que aí é o 

ponto principal de diferenciação do projeto ser da área literária ou não. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG03-17 (ANEXO W). 

Como meu pré-projeto estuda o uso de vídeo para a aquisição da 

linguagem, ele se encaixa na área da linguística. Então, ele tem o objetivo 

voltado para o desenvolvimento da comunicação entre os aprendizes de uma 

língua estrangeira. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG04-17 (ANEXO X). 

Excelente pergunta, e eu não sei exatamente como respondê-la, acho 

que uma resposta mais direta seria porque o estudo de gêneros está dentro da 

área de linguística é uma subárea da linguística, então alguma coisa assim, 

mas pensando melhor talvez... Olha eu não saberia dizer realmente, mas 

pensando na metodologia, por exemplo, a forma como eu procedo 

metodologicamente é diferente da área de linguística e da área de literatura. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG05-17 (ANEXO FF). 

É incontestável que exista muitas distinções entre a linguística e a 

literatura. Uma delas é a metodologia, em relação ao processo metodológico,  

os aspectos teórico-metodológicos a gente pode perceber que, pelo menos eu 

vou falar da minha experiência, as pesquisas que eu fiz em literatura quando 

eu ia desenvolver a parte metodológica não era tão esmiuçada como na 

linguística, a metodologia da literatura é mais simplificada, principalmente 

quando é comparada com a metodologia de pesquisa em sociolinguística que 

a gente descreve detalhadamente o processo metodológico, os sujeitos, os 

instrumentos de pesquisa, como será efetivada a pesquisa, como será coletado 

os dados. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG06-17 (ANEXO Z) 

É o seguinte, quando a gente começa a estudar nessa área 

[linguística], a gente acaba nos confrontando com muitas dúvidas, 

principalmente por causa dos estudiosos da área, eles trabalham... são várias 

tendências: estruturalista, gerativista, sociocognitiva; tem várias outras 
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áreas. Eu acredito que tudo que envolva a maneira de se expressar, de falar, 

tudo que envolva a escrita, a comunicação, seja ela oral ou escrita, que esteja 

envolvida neste campo, para mim está dentro da nossa área. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG07-17 (ANEXO AA) 

Sim, eu nunca tinha pensado nisso [risos], mas o que demarca minha 

pesquisa como voltada para a área da linguística e não para outra área... eu 

lembrei um pouco do meu projeto anterior que ele era muito voltado para o 

ensino de línguas, de língua francesa, em relação ao projeto anterior essa 

pergunta me fez pensar um pouco que ele poderia servir até para outra área, 

que não fosse a área da linguística, mas esse meu projeto agora, que acho, eu 

me dedico a trabalhar a questão realmente da língua em uso, no caso dos 

enunciados, então eu acho que isso demarca um pouco, porque a linguística 

que vai estudar isso, a questão da linguagem, da língua. 

Os relatos indicaram que o objeto de estudo e a temática da pesquisa são os elementos 

responsáveis por distinguirem as duas áreas. Então, os informantes LG01-17, LG06-17 e LG07-

17 disseram que, por trabalharem com a língua, comunicação, fala e escrita suas pesquisas são 

da área da Linguística, bem como os LG02-17, LG03-17 e LG04-17 destacaram o fato de a 

temática já ser definida pelo edital, além de a temática de pesquisa deles pertencer a essa área 

e não outra. 

Apenas LG04-17 e LG05-17 indicaram que método utilizado por cada área é um 

elemento de distinção para LG05-17, pois já fez pesquisas nas duas áreas. A metodologia da 

Linguística é mais detalhada; conforme citou é necessário descrever minunciosamente o objeto 

de estudo. 

Vejamos, a seguir, as falas dos informantes da Literatura a respeito dessa distinção entre 

as duas áreas: 

Trecho da transcrição da fala do informante LT01-17 (ANEXO BB) 

Eu acredito que, claro que há uma diferença, porque na literatura a 

abordagem é mais de obras, você faz análise de obras, acredito que uma 

diferença crucial seja na metodologia, no como fazer. Eu acredito que o como 

fazer literário é bem diferente do como fazer na linguística. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT02-17 (ANEXO CC) 

Então, o que torna específico o estudo na área literária é justamente 

essa análise do que de fato é literário. Se você vai estudar algo na literatura, 

mas você vai estudar o caráter existencial da própria obra que faz dela 

peculiar, e o que sempre manteve essa relação peculiar dentro da pesquisa 

dos estudos literários, como literatura, como o estudo da literatura, são 

estudos de natureza metafórica, alegórica, que fazem o fenômeno literário 

captar uma série de coisas, seja aspectos sociológicos, históricos, filosóficos, 

ou seja, já que ela não se limita a um único aspecto, ela é justamente o 

elemento que consegue manter coeso todos esses aspectos. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT03-17 (ANEXO DD) 
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O meu trabalho está mais voltado para a literatura, pois além de 

trabalhar com uma obra literária, ele pode ser encaixado nessa área, porque 

ele vai trabalhar com a ficção em si, não vou direcionar para nenhuma área 

da linguística. Eu tenho ele como, eu peguei essa obra não vou para o lado 

da linguística, pois não vou fazer análise do discurso literário, não; eu vou 

para a ficção, para a obra, para a literatura. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT04-17 (ANEXO EE) 

Eu sinceramente não sei como te responder [risos], porque para mim 

é tão claro na minha cabeça o fazer literário, quando você tem uma linguagem 

diferenciada, quando você tem escrituras que tratam de determinados temas 

é tão literatura que eu nunca pensei: “por que não seria na área da 

linguística?”; talvez não é na área da linguística porque eu não estudo os 

modos como as pessoas falam, ou eu não procuro entender variações dialetais 

ou outras coisas que se estudam na área de linguística e que nunca me 

interessaram, nem na época da graduação, eu confesso que uma coisa que eu 

sofri bastante quando eu tinha que percorrer essas áreas de análise do 

discurso, entender linguística propriamente dita, as teorias linguísticas; eu 

entendo, compreendo, se eu ler hoje eu entendo do que está se falando. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT05-17 (ANEXO FF) 

O meu pré-projeto se encaixa na literatura, porque dentro das 

produções literárias existe um tipo de literatura chamada de Literatura de 

Testemunho, que é a escrita justamente por essas pessoas que experienciam o 

exílio e essas condições que o Primo Levi vivenciou no campo de 

concentração. Embora a linguística tenha uma teoria, a teoria da enunciação 

para ver o lugar do sujeito, o lugar do enunciado do sujeito, onde está sendo 

enunciado o discurso. Eu optei por trabalhar na literatura, que é a literatura 

de testemunho mesmo, memória, porque tem vários autores que usam os 

recursos da memória para fazer relatos, testemunhos e escrever e reescrever 

a história tendo por base a própria literatura. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT06-17 (ANEXO GG) 

Uma coisa que é específica da literatura é a relação que ela tem com 

outras ciências, que eu vejo nos pré-projetos de literatura e que eu não vejo 

tanta até mesmo na área da linguística, talvez seja até um erro meu. Mas, por 

exemplo, a gente costuma trabalhar com muitos temas transversais com a 

Sociologia, com a Filosofia, com a História, com a Psicanálise e por aí vai. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT07-17 (ANEXO HH) 

Elas estão separadas em termos de campo, mas na hora da pesquisa 

elas sempre estão ali um pouco unidas, até porque se trata de linguagem 

mesmo que de forma específica. A literatura me chama mais atenção, lógico, 

porque através dela nós podemos conhecer outras, vou abrir o parêntese aqui, 

personagens, diversas personagens que traz à tona questões sociais, 

psicológicas, linguísticas, podemos dentro da literatura, através da literatura 

estudarmos e conhecermos melhor, a nossa realidade transposta para a 

ficção, então tudo o que acontece na nossa sociedade, nós podemos encontrar 

na literatura através das obras. 

Sintetizando os relatos, verificamos que o elemento, o qual distingue a Pesquisa 

Literária da Linguística, mais citado pelos informantes foi o objeto de estudo, segundo indicado 
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por eles, a metáfora, a alegoria, a ficção e a memória (LT02-17, LT03-17, LT04-17, LT05-17 e 

LT07-17). Há maior conformidade entre os mestrandos dessa área, porque a maioria citou o 

mesmo elemento caracterizador da área; como vimos anteriormente para a outra área, não houve 

tantas menções de um único elemento. Outros elementos que foram citados como o que 

caracteriza essa área foram: a análise de obras literárias e o método peculiar para se realizar o 

estudo dessas obras (LT01-17, LT03-17 e LT07-17). O informante LT06-17 indicou que, nos 

estudos em Literatura, é predominante a pesquisa interdisciplinar, segundo foi informado, é um 

elemento responsável por distinguir as duas áreas. 

Comparativamente, o objeto de estudo e o método são elementos que distinguem as 

pesquisas em Linguística e Literatura. No capítulo anterior, comprovamos o que foi relatado 

em nossas análises da metodologia em que há maior necessidade de o pesquisador em Literatura 

demonstrar conhecimento sobre o seu objeto de estudo, no sentido de apresentar hipótese e uma 

análise prévia do que na outra área.   

A seguir, apresentamos os trechos dos relatos da Banca sobre essa distinção entre as 

áreas: 

Trecho da transcrição da fala do informante BLG01-17 (ANEXO II) 

Mas se você vai para uma linha como no meu caso, por exemplo, 

Linguística, eu acho que não pode ser o mesmo olhar, eu acho que nem a 

correção pode ser da mesma forma, porque é o seguinte, o conteúdo do 

projeto, os passos dos projetos são os mesmos, mas como você vai fazer é 

diferente, porque um conteúdo que você vai colocar um conteúdo de 

linguística que você vai discutir seja lá em  que área for, vai ser diferente do 

conteúdo em literatura, porque literatura são mais voltados para as obras 

literárias, é o estudo de obras literárias seja lá em que aspecto for. Então, a 

natureza do conteúdo do referencial teórico dele, evidentemente, vai ser 

diferente, mas os passos aí são mesmos nessa questão. 

Trecho da transcrição da fala do informante BLT01-17 (ANEXO JJ) 

Mas, eu não tenho um acompanhamento, eu acho que a gente ali tem 

duas áreas, a gente tenta conversar muito nas reuniões de colegiado e tudo 

mais, mas assim, como tem especificidades a Linguística tem elementos de 

uma ciência, de pesquisa de campo e tudo mais que a gente não tem, até os 

instrumentos acabam ficando um pouco diversos nessa hora de você avaliar. 

A Banca foi mais evasiva para responder à pergunta sobre a área, então, conseguimos 

selecionar essas passagens que sutilmente apresentam a visão da distinção entre as duas 

disciplinas. 

Na área da Literatura, o enfoque foi na obra literária, segundo observamos, devido à 

pesquisa literária ser em torno de uma ou mais obras. Dessa maneira, isso será um elemento de 

distinção entre as duas áreas, apesar de haver pesquisas da área de Linguística que estudam 
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obras literárias. Porém, como se trata da visão de um indivíduo, retratamos essa impressão sobre 

essa relação entre as duas disciplinas. 

Já para o informante da Linguística estaria relacionado ao método, por causa das 

pesquisas de campo e instrumentos de trabalho, os quais, segundo informou, são diferentes da 

Literatura. Nesse sentido, endossa as afirmações dos mestrandos acerca desse elemento de 

distinção que reforça nossa tese de que diferentes culturas disciplinares implicam diferentes 

práticas de escrita acadêmica. 

As informações que podemos aferir dos trechos indicados e da nossa pesquisa como um 

todo são que os mestrados sabem que há diferenças, mas apenas com a experiência de pesquisar 

nas duas áreas para conseguir distinguir claramente o que cada uma tem em comum e em 

específico. Para ilustrar isso, retomemos a fala de LG05-17, a qual explicou que as 

metodologias das duas áreas têm um nível de detalhamento diferente. Esse fato confirma nossa 

tese de interferência da cultura disciplinar de prática de pesquisa influenciar na escrita dos 

textos de cada disciplina. 

A seguir, discutimos sobre a outra categoria de análise a  qual nossa pesquisa se utilizou 

para analisar o gênero pré-projeto de pesquisa nesse contexto de comunicação que é o propósito 

comunicativo, uma categoria que está mais no âmbito social da prática de escrita. 

5.2.4 Descrição dos propósitos comunicativos a partir da visão dos informantes 

Nesta seção, retomamos nossa reflexão da seção 3.4 sobre o propósito comunicativo, e 

apresentaremos o que os informantes disseram sobre a função do gênero pré-projeto de 

pesquisa. Como foi dito no embasamento teórico, entendemos o propósito comunicativo como 

uma construção social mutuamente dependente de aspectos históricos, políticos, tecnológicos e 

individuais dos autores, ou seja, é uma noção tanto social, que depende da comunidade 

acadêmica no nosso caso, dos leitores e do próprio autor do texto (SWALES, 1990; 

ASKEHAVE, I.; SWALES, 2009; BIASI-RODRIGUES; BEZERRA, 2012) como individual, 

já que a criatividade do produtor está em jogo na realização da finalidade comunicativa.  

Vejamos o que disseram os informantes da área de Linguística sobre a função do pré-

projeto nesse contexto de Seleção de Mestrado. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG01-17 (ANEXO U) 

Então, é como se fosse um norteador que vai servir como suporte, 

para o desenvolvimento da pesquisa, com os prazos, como eu falei, com a 

metodologia que vai ser aplicada, qual vai ser o aporte teórico que vai ser 

usado na análise daquele determinado objeto. Então, na minha concepção o 

pré-projeto serve como uma orientação. 



 

 
414 

 

Trecho da transcrição da fala do informante LG02-17 (ANEXO V) 

Na minha concepção, eu vejo que o pré-projeto na seleção de 

mestrado seria uma forma dos professores que estão na banca de seleção de 

mestrado ver o desempenho do aluno o desenvolvimento em termo mesmo de 

escrita, de leitura, essas coisas. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG03-17 (ANEXO W) 

Até para o próprio aluno pesquisador entrar sabendo qual o rumo, 

qual o tipo de pesquisa ele vai fazer durante aqueles dois anos de estudo 

mesmo que a pesquisa mude, ele pelo menos vai conseguir visualizar o que 

ele está querendo e assim também os professores que estão ali avaliando se 

aquela pesquisa é possível ser feita, se ela tem alguma relevância na área 

científica, como eu falei anteriormente, e assim então decidir. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG04-17 (ANEXO X) 

Então nesse momento da arguição, eu percebi que o projeto tem a 

função de mostrar que a gente tem certas noções de como fazer pesquisa, 

porque assim tirando da experiência que eu tive analisando uma única seção 

do projeto de pesquisa algo que sempre se chegava a conclusão é que quem 

está ingressando no mestrado é realmente muito inexperiente, às vezes, está 

saindo da graduação e está entrando no mestrado, às vezes, passou muito 

tempo sem se relacionar com esse mundo da pesquisa. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG05-17 (ANEXO Y) 

Então, o projeto serve para dar esse norte para a banca na hora da 

seleção, selecionar aqueles que realmente conhecem o mundo científico, sabe 

propor uma pesquisa, isso é uma tarefa árdua, uma tarefa muito difícil. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG06-17 (ANEXO Z) 

Então assim, a minha grande dificuldade que eu vejo ali é porque, 

quem tem certo conhecimento de quem são os professores orientadores, o tipo 

de pesquisa que eles já fazem, acaba ficando mais fácil para essas pessoas se 

adequarem às pesquisas que eles estão fazendo e assim, eu acho que o gênero 

é o ideal para o tipo de seleção e na minha entrevista a única coisa que eu 

percebi foi isso [...]. 

Trecho da transcrição da fala do informante LG07-17 (ANEXO AA) 

Quando eu estava tentando a seleção, eu pensava que o projeto era 

só uma etapa em que a gente demonstrasse que a gente entendi da escrita 

acadêmica, que a gente sabe organizar, eu tinha essa visão meio estreita do 

pré-projeto, achava que era só mesmo uma forma da gente mostrar para os 

avaliadores que a gente sabia ter domínio da escrita, de como organizar as 

ideias, tema. [...]. Hoje eu vejo que ele é importante, não só por conta disso. 

Mas também porque a gente vai delimitar uma linha de pesquisa a partir dele, 

uma linha que a gente tem afinidade, um possível orientador, por mais que as 

pessoas digam que você não vai ficar com o mesmo projeto ou o seu projeto 

vai ter modificações é uma forma também de a gente escolher o caminho que 

a gente quer seguir, baseado no nosso projeto, escolher realmente aquela 

linha de pesquisa, enfim. 

Após nossas entrevistas e a partir desses trechos apresentados, concluímos que o 

propósito comunicativo do pré-projeto é o de avaliar a capacidade de planejamento de pesquisa 
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acadêmica do(a) mestrando(a), mas que esse seja adequado às linhas de pesquisa disponíveis 

pelos professores do Programa. Sinteticamente, os informantes LG01-17, LG03-17 e LG07-17 

disseram que têm a função de planejar a pesquisa que será realizada, funcionando como um 

“norte” também para avaliar os candidatos à mestrado. Conforme os LG02-17, LG04-17, 

LG05-17, LG06-17 e LG07-17, ou seja, demonstrar que o pesquisador tem o conhecimento 

necessário para desenvolver o estudo proposto. Vejamos o que relataram os informantes da área 

da Literatura: 

Trecho da transcrição da fala do informante LT01-17 (ANEXO BB) 

Então assim, na minha visão, é uma porta de acesso, repetindo, para 

entrar no mestrado você precisa do pré-projeto e para muitos é só isso, porque 

eles mudam de pré-projeto quando entram e para outros podemos dizer que é 

uma direção, digamos que a partir dali é o ponto de partida, é a partir dali 

que você vai partir e fazer realmente um projeto para a sua dissertação. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT02-17 (ANEXO CC) 

[...] dentro da avaliação, da seleção do mestrado, eu vejo o projeto 

como uma maneira de filtrar as propostas que vem, porque tem gente que 

chega com um monte de propostas, mas não está preparado ainda para 

desenvolver isso e o projeto, de certo modo, reflete a preparação dessas 

pessoas, pessoas que acham que estão preparadas, mas não possui a 

capacidade de lidar com isso, já que você adentra no mestrado você tem que 

cumprir com uma série de coisas e uma delas é produção acadêmica. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT03-17 (ANEXO DD) 

O pré-projeto é muito importante na seleção, porque mostra um 

pouco da forma da pesquisa do candidato, pois ali tem uma justificativa, uma 

introdução, um tema, uma hipótese, os objetivos; e assim você vai formando 

etapas que você quer pesquisar. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT04-17 (ANEXO EE) 

Eu, particularmente falando, acho que o pré-projeto mostra a quê que 

você veio, qual o seu objetivo dentro daquele programa e, principalmente, 

saber se há dentro daquela academia que você está tentando ser inserido 

alguém que possa contribuir para você crescer quanto estudante, quanto 

acadêmico; porque a gente sabe que existem por aí muitos projetos, realmente 

bons, de repente até melhores do que o que eu proponho, mas que, às vezes, 

não tem um professor que possa alicerçar essa pessoa e contribuir. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT05-17 (ANEXO FF) 

O pré-projeto é importante porque possibilita o candidato entender, 

compreender, que ele deve estar vinculado a uma linha de pesquisa daquela 

instituição, se ele não analisar as linhas de pesquisa provavelmente o pré-

projeto não seja aceito, porque se você não tem um projeto para colaborar 

com a academia dentro daquela linha de pesquisa que eles desejam, então 

provavelmente o pré-projeto não seja aceito. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT06-17 (ANEXO GG) 
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Ele é importante sim. Você ter esse pré-projeto para poder ingressar 

no mestrado. No entanto, em relação à mudança de tema, de área, é flexível. 

Então, apesar de eu ter entrado com um tema, com uma determinada área, 

quando eu já estava dentro da seleção, quando eu já tinha entrado, acabou 

ocorrendo a mudança. Então, importante é, mas é interessante que ele é 

flexível, essa possibilidade de eu poder mudar, também poder mudar de 

orientador, se eu quiser mudar o orientador também. 

Trecho da transcrição da fala do informante LT07-17 (ANEXO HH) 

E, com relação ao pré-projeto, eu acho importante, eu acho que deve 

ter sim porque é até uma maneira que o aluno tem para estudar as teorias, 

porque para entrar é complicado, é difícil. 

Os relatos da área de Literatura foram mais heterogêneos, porém a finalidade avaliativa 

foi a mais citada (LT02-17, LT03-17 e LT04-17). Além dessa função, outras duas também foram 

citadas pelo menos por dois informantes que é ser uma "porta de acesso", ou seja, uma 

formalidade necessária da seleção de mestrado (LT01-17 e LT06-17) e relataram que serve para 

indicar a adequação de linha de pesquisa (LT04-17, LT05-17) para os professores da Banca. 

Além dessas funções, também foi indicado que tem o propósito de filtrar a quantidade 

de candidatos (LT02-17) e contribuir para os estudos para passar no processo seletivo do 

Mestrado (LT07-17). 

Apesar de não serem semelhantes, as indicações conservam a característica de avaliar. 

Contudo, seria a finalidade do gênero nessa situação que está relacionada a ser uma “porta de 

acesso”, indicar adequação à linha de pesquisa e filtrar os melhores candidatos. Nesse sentido, 

é possível concluir que nessa situação o pré-projeto de pesquisa tem o propósito de avaliar a 

capacidade de realizar uma pesquisa do(a) candidato(a) a Mestrado. 

A seguir, apresentamos o que relataram os informantes participantes da Banca a respeito 

do propósito comunicativo do gênero. 

 

Trecho da transcrição da fala do informante BLG01-17 (ANEXO II) 

Mas o que eu acho é isso, desses projetos. Eu não acho, para mim, 

que seria interessante se o aluno já viesse... claro, que o projeto é o norte, de 

uma certa forma tem um ponto positivo que eu vejo, porque força o aluno. 

Quando você entra com o projeto amadurecido, quando ele está terminando 

os créditos, ele está pensando o que ele vai fazer; eu acho que tem, por esse 

lado, eu acho interessante a questão do pré-projeto, é uma coisa assim; mas 

muitas vezes, como a coisa se dá… 

Trecho da transcrição da fala do informante BLT01-17 (ANEXO JJ) 

Eu tenho que saber com os meus colegas, normalmente embora a 

banca seja autônoma a gente faz uma triagem primeiro, para saber dos 

projetos que chegam que temáticas estão sendo abordadas ali e que 
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professores poderia orientar aquilo, aí a gente pergunta para esses 

professores daqueles projetos dali o que é que eles acham que teria futuro. 

Com base em todas as informações coletadas, podemos concluir que o pré-projeto nessa 

situação de Seleção para o Mestrado tem como propósito comunicativo avaliar a capacidade de 

mestrando planejar uma pesquisa. Entretanto, a partir dessa perspectiva, se observam outros 

aspectos secundários; por exemplo, como é o escritor ou leitor, além da disciplina que participa 

e como foram mostradas as sutis diferenças na visão entre os participantes das duas áreas. 

5.3 Paralelo entre as constatações sobre a análise dos textos e a visão dos informantes 

Nesta seção, discutiremos as constatações encontradas, retomando e sintetizando o que 

concluímos para confrontar tanto a análise do texto quanto a das entrevistas. Desse modo, esta 

pesquisa deve ser entendida dentro dos corpora utilizados, porque, diante de inúmeras 

variáveis, os resultados a que chegamos são relativos à interpretação, bem como à descrição 

dos textos e dos informantes que tivemos acesso. 

Além disso, nos estudos de gêneros textuais, procuramos indicar tendências e descrever 

uma realidade comunicativa, enfocando o maior número de fatores influenciadores nessa 

atividade comunicativa. Dessa maneira, busca-se ao máximo recuperar os aspectos-chaves para 

a realização efetiva da interação social; na nossa pesquisa especificamente, demonstrar como 

elementos extralinguísticos influenciam na produção Linguística. 

Nossa tese de que a cultura disciplinar influencia na escrita do texto partiu de reflexões 

realizadas pelo Núcleo Cataphora e a partir da minha experiência em ministrar disciplinas, 

como de Leitura e Produção de Textos para áreas distintas, tais como Enfermagem, Pedagogia, 

Letras, Jornalismo etc., assim como a de TCC I para Letras. Nessas situações, percebemos a 

dificuldade de se ensinar sobre a prática de pesquisa e escrita de textos acadêmicos, bem como 

encontrar materiais didáticos adequados para obter maior eficiência no ensino dessas disciplinas 

e amenizar as dúvidas dos discentes. 

Então, a partir de nossos estudos em torno dos trabalhos de Swales (1990), Hyland 

(2004) e Motta-Roth e Hendges (2010), construímos nossa fundamentação teórica para 

pesquisar como o gênero pré-projeto de pesquisa sofre influência relacionada a aspectos 

extralinguísticos, decorrentes de como as áreas de Linguística e Literatura desenvolvem suas 

pesquisas.  

Nesse sentido, nosso aporte teórico procurou discutir questões em torno do contexto de 

comunicação e sua relação com a produção textual. Por essa razão, definimos como situação 
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comunicativa a Seleção de Mestrado, porque é possível delimitarmos a principal cadeia de 

existência do gênero, partindo do edital com orientações gerais, passando pelos produtores do 

texto que foram aceitos pela comunidade, indo até a Banca que é o público-alvo do texto, tal 

ciclo de interação do texto nos permitiu encontrar alguns padrões e também heterogeneidade 

no uso desse gênero. 

A análise do material linguístico em si, isto é, dos pré-projetos e edital foi construída 

seguindo as seções do texto que são: a identificação do problema, justificativa, objetivos, 

revisão de literatura, metodologia, cronograma e bibliografia. Desse modo, analisamos o padrão 

de escrita em todas as seções, observando a relação área/especificidades e o que de comum 

havia entre Linguística e Literatura, porque fazem parte da grande área Letras. 

É importante salientar que nossa pesquisa recorta as grandes áreas da disciplina Letras, 

isto é, as áreas específicas tanto de Linguística quanto de Literatura não entraram como aspecto 

de distinção para nossas análises, sendo necessário um estudo posterior a partir do nosso para 

observar como dentro das áreas específicas de cada subárea as características de escrita se 

distanciam ou se aproximam em relação à prática de produzir o pré-projeto nessa situação de 

Seleção de Mestrado. Com isso, apresentaremos a seguir as constatações da nossa pesquisa em 

relação a cada uma dessas seções do pré-projeto, de maneira que sintetize os resultados da nossa 

pesquisa, relacionando com os resultados encontrados com a análise das entrevistas. 

A seção de “identificação do problema” que, segundo o edital, deve apresentar relação 

com a fundamentação teórica, ser caracterizada e estar relacionada com as seções posteriores 

foi a primeira analisada. Como retratamos anteriormente, apenas um texto, o LG06, não possuía 

a seção, o qual contraria o edital, mas também evidencia que não é uma seção fundamental; 

além disso, podemos refletir que o problema de pesquisa poderá ser apresentado em outras 

seções como na de justificativa. 

Para essa seção, o movimento retórico 2 “indicando caminhos norteadores da pesquisa” 

foi o que mais ocorreu nas duas áreas. Já em segundo lugar o 4 “apoiando-se no campo teórico” 

o qual teve maior ocorrência em linguística. Nesse sentido, constatamos que os textos 

contemplam o que foi sugerido pelo edital, não de maneira plena, pois necessitaria maior 

recorrência do movimento 4 e indica as relações entre as demais seções do trabalho. 

Já em relação aos passos retóricos constamos maiores diferenças entre as duas áreas. A 

semelhança foi em relação ao passo M2P 1 - Indicando os problemas/indagações da pesquisa 

que foi recorrente tanto em Literatura como em Linguística. A distinção ficou por conta dos 

passos M2P4 “análise resumida da obra / descrição do objeto de estudo”, dos movimentos 1 e 
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5, em que o primeiro e o último aparecem apenas na área de Literatura. Sendo que o movimento 

1 “indicando motivações deflagradoras da pesquisa” aparece em Linguística. 

O Gráfico 1, a seguir, ilustra as diferenças e as semelhanças que podemos encontrar 

entre os movimentos e passos retóricos para essa seção que, como vimos na entrevista, é 

valorizado nas duas áreas, com uma indicação levemente maior para Literatura.  

Fonte: Resende Castro (2018). 

Constatamos que os passos retóricos codificam informações a partir da maneira como 

se estruturam; por exemplo, o M2P1, que foi o mais recorrente, sendo marcado pelo uso de 

descrições nominais que indicam a partir de qual situação controversa ou não resolvida o que 

está proposto no estudo, geralmente, utilizam essas: “problema da pesquisa”, 

“problematização” e “questões norteadoras”.  

Outra conclusão a que chegamos foi na previsão de organização dos movimentos 

retóricos; a partir do nosso corpus, foi possível identificar um padrão de ordenação dos 

movimentos retóricos para a seção, a qual é diferente para as duas áreas. Os modelos que 

demonstram essa organização estão na página 79 a 81 

Sinteticamente, o padrão de organização para a Literatura foi iniciar pelo movimento 

“indicando caminhos norteadores da pesquisa” e finalizar com o movimento “apoiando-se no 

campo teórico”. Já para a Linguística, os textos começavam, geralmente, pelo movimento 
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“apoiando-se no campo teórico” e finalizava com “reivindicando a aplicabilidade/utilidade da 

pesquisa”. Salientamos que se trata de uma tendência observada por nossa pesquisa, e que essa 

ordenação é de modo geral heterogênea, pois a porcentagem de semelhanças ficava em torno 

de 50%, ou seja, os textos que apresentavam uma ordenação semelhante ficavam entre 50% e 

70% dos exemplares. 

A respeito da seção de justificativa, o edital sugere que sejam indicadas pesquisas 

prévias, motivação teórica, prática ou metodológica, relevância e apresentação de contribuições 

da pesquisa. Para essa seção, constatamos que o movimento 3 “reivindicando a 

aplicabilidade/utilidade da pesquisa” foi o que mais ocorreu nas duas áreas, teve uma 

porcentagem de 90%, enquanto o segundo, que ocorreu com maior frequência, o “indicando 

caminhos norteadores da pesquisa” apareceu em 70% dos textos. Esses dois movimentos 

contemplam a sugestão de o edital indicar as pesquisas prévias e apresentar contribuições da 

pesquisa proposta. 

A seguir, demostramos no Gráfico 2 a relação entre os movimentos e passos para cada 

área, com o intuito de sintetizar a organização retórica da seção de justificativa nesses pré-

projetos pesquisados. Sendo o passo de maior recorrência o M3P1 “Justificando a relevância 

(teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa” para as duas áreas. 
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Fonte: Resende Castro (2018). 

A descrição desse passo, como pode ser observada na seção 5.1.2, demonstra que, na 

porção textual em que ocorre, há a demarcação da relevância do trabalho e a correlação entre 

teoria, assim como possíveis benefícios. Encontramos também em alguns casos a apresentação 

apenas da indicação da relevância e da possível contribuição da pesquisa. Nesse sentido, a 

ocorrência desse passo no texto gera a realização de outras sugestões do edital, compreendendo 

demonstração da relação teórica com os benefícios que a pesquisa poderá trazer. 

É importante salientar que as análises apresentadas para ilustrar cada passo apresentam 

um parágrafo dentro de um todo textual, construído a partir das relações entre as informações 

apresentadas no texto. 

Observando o Gráfico 2, constatamos a heterogeneidade na ocorrência dos passos em 

cada área, porém há passos exclusivos para a área de Linguística. Outra diferença observada, é 

na a ordenação dos movimentos, que foi diferente para cada área, sendo que, para a Linguística, 

o início do texto geralmente apresenta o movimento 1 e termina com o movimento 3, pois essa 

seção apresenta ocorrência de 3 movimentos, isto é, em seis textos só ocorrem 3 movimentos 

retóricos; assim a tendência que encontramos foi a de iniciar com o “indicando motivações 
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deflagradoras da pesquisa” e finalizar com o “reivindicando a aplicabilidade/utilidade da 

pesquisa”. 

Já para a Literatura o padrão na ordenação foi apenas no início da seção (os três 

primeiros parágrafos) que geralmente ocorreu por meio do movimento 1 “indicando motivações 

deflagradoras da pesquisa”, o qual era frequentemente sucedido pelo 2 “indicando caminhos 

norteadores da pesquisa”, e o movimento que, geralmente, finaliza a seção é o 3, semelhante ao 

que ocorreu na área de Linguística com seis textos apresentando essa ocorrência. 

Assim como foi descrito anteriormente, nas análises dos passos dessa seção, também 

indicamos os elementos estruturantes que demarcam a ocorrência de cada um dos passos; por 

exemplo, o passo M3P1 “justificando a relevância (teórico e/ou sociopolítica) da pesquisa” era 

demarcado pelo uso de expressões como “relevância” e outras que evidenciam a importância 

da pesquisa. 

Na seção de objetivos da pesquisa, a estrutura padrão é a apresentação dos objetivos 

gerais, seguidos dos específicos, em todos os casos, em forma de tópicos. Já a respeito da 

organização sintática, as duas áreas estruturam seus textos seguindo um mesmo padrão, que é 

iniciar com um verbo no infinitivo e em seguida explicar o que se pretende alcançar ao final da 

pesquisa. 

No que se refere ao conteúdo, isto é, à informação evidenciada com o texto, de modo 

geral, a partir do nosso corpus a Linguística dá preferência a atividades de investigação sobre 

o funcionamento de determinado fenômeno; por exemplo, o uso de um fonema, um adjetivo, 

um recurso tecnológico ou um recurso linguístico. Já em Literatura, os temas lidam com 

questões mais abstratas, como identidade, preconceito e moral, por exemplo. 

Sobre a seção de revisão de literatura, o edital sugere que sejam apresentadas tanto as 

pesquisas prévias, diretamente relacionadas ao tema proposto pelo pré-projeto, quanto os 

conceitos-chaves da subárea a qual o trabalho se situa; isto é, representando o que há de mais e 

menos recente na teoria, porém de maneira sintética. 

Nessa seção, tivemos um movimento que apareceu em todos os trabalhos, que foi o 

“apresentando os principais aspectos teóricos”, que concentra a maioria dos passos retóricos 

para atender a função retórica da seção de revisão de literatura de discutir os principais conceitos 

e pressupostos utilizados para fundamentar a pesquisa proposta. 

O Gráfico 3, a seguir, resume a ocorrência dos passos e movimentos para essa seção; 

como é possível observar, há heterogeneidade na distribuição dos passos em cada área, pois 

para os textos da Linguística houve maior realização apenas dos passos do movimento 1. Sendo 



 

 
423 

 

que na literatura o movimento 2 foi o que mais se realizou, especificamente o M2P5 e dos 

outros em menor quantidade. 

 

          Fonte: Resende Castro (2018). 

A partir deste gráfico, observamos que os passos M1P3 “definindo ou caracterizando 

conceitos” e M1P4 “explicando um fenômeno empírico no ensino / na sociedade / na teoria” 

são os que têm ocorrência semelhante para as duas áreas. Nas entrevistas, esse fato torna-se 

evidente, pois, segundo foi relatado, os produtores procuram demonstrar conhecimento para a 

Banca a respeito dos conceitos base relacionados à sua pesquisa.  

Assim como nas outras seções, para cada passo, descrevemos a estrutura que o 

caracteriza. Dessa forma, ilustrando por meio dos trechos retirados dos próprios pré-projetos, 

em nossas análises, percebemos que devido a dinamicidade e a disponibilidade de muitos 

recursos linguísticos, em alguns casos, não foi possível identificar estruturas padrões, isto é, 

que ocorreram com maior frequência, pois há muita variabilidade.  

Entretanto, no passo M1P3 tornou-se frequente o uso do verbo “ser” para o 

estabelecimento de relação entre uma noção e a definição, assim como de outros verbos que 

estabeleçam vínculo de ideias ou entre ideias e autores ou entre categorias e conceitos, por 

exemplo, “Há uma definição própria para o discurso na AD”, “as condições de produções do 

enunciado são sempre únicas”, “a palavra letramento”, segundo Magalhães Neto (2015). 
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Gráfico 3 - Relação entre movimentos e passos para a seção "revisão de Literatura" 
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Como foi apresentado nos resultados para a área de Linguística, a seção se constrói 

apenas pelos passos do movimento 1 que vão se repetindo; porque a construção da teoria de 

uma pesquisa se realiza pela apresentação de vários conceitos, caracterização da abordagem e 

caracterização do objeto de estudo. Desse modo, poucos textos utilizaram outros passos e 

movimentos; reiteramos que no nosso corpus essa realidade se mostrou frequente como foi 

apresentada nas tabelas e gráficos. 

O modelo encontrado para a Literatura foi diferente, pois, conforme apresentado, além 

do movimento 1, os movimentos 2 e 3 também tiveram uma frequência relevante. Então, para 

essa área, o início da seção foi realizado principalmente pelo movimento 1 “revisão de 

literatura” e como mostra o gráfico na área de Literatura são realizados mais movimentos do 

que na área de Linguística, a qual se limita aos 2 primeiros movimentos do nosso modelo de 

organização retórica. 

Após essa seção, temos a metodologia e, como sugestão contida no edital, solicita que 

o texto apresente “a caracterização e justificativa da abordagem teórico-metodológica 

escolhida; a descrição dos procedimentos de pesquisa que serão utilizados, a etapa de coleta 

dos dados; descrição da etapa de análise dos dados” (MENDES DA COSTA, 2016, p. 8), 

indicando claramente quais as informações são esperadas para essa seção, por exemplo, a 

caracterização da abordagem metodológica e a relação com a teoria, bem como o objeto de 

estudo. 

A seguir, o Gráfico 4 demonstra a relação entre a ocorrência dos passos e movimentos 

para essa seção, na qual podemos observar como de maneira geral a metodologia é construída 

nesses pré-projetos. 

Gráfico 4 - Relação entre movimentos e passos para a seção "metodologia" 
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De modo geral, os textos contemplam as sugestões indicadas pelo edital, apenas o 

trabalho LG09 não apresenta caracterização da abordagem metodológica, mas fica 

subentendido através da realização do passo M3P1 “descrevendo o(s) procedimentos de análise 

dos dados” qual o método será utilizado para a execução da pesquisa. 

Então, como fica evidente no Gráfico 4, há algumas diferenças entre as duas áreas na 

organização retórica da seção, existindo maior quantidade de passos do movimento 2 nos textos 

da área de Linguística. Já para a Literatura há um passo a mais no movimento 3.  

Deste modo, o modelo que chegamos à conclusão foi que, para a Linguística, a 

ordenação dos movimentos é iniciar com o 1 e terminar com o 3, pois seis dos dez textos 

analisados possuem essa composição, fato igualmente observado na Literatura.   

Sobre a estrutura linguística encontrada para caracterizar o M1P1, que é o principal 

passo encontrado no texto, verificamos que são utilizadas descrições nominais para indicar qual 

a abordagem metodológica que será aplicada para a realização da pesquisa, por exemplo, 

“método crítico-analítico”, “abordagem qualitativa e análise descritiva dos dados” e “estudo 

bibliográfico e uma pesquisa de campo”. Como foi discutido na análise dessa seção, os recursos 

utilizados para construir esse passo são bastante dinâmicos e variáveis, então, não podemos 

dizer que as estruturas encontradas são o padrão de usos para a construção dessa seção. 

Os informantes da Banca falaram que a metodologia compreende em uma parte do nível 

de exigência menor, pois, segundo relataram, trata-se de um pré-projeto. Com isso, não é 
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necessário um rigor para a avaliação dessa seção; segundo indicaram, deve ser minimamente 

apresentada uma orientação dos passos metodológicos para a realização da pesquisa.   

Sobre a construção da consciência metalinguística do pensamento acadêmico pelos 

informantes, constatamos que em razão da pouca experiência dos autores dos pré-projetos em 

pesquisa, mesmo os que já participaram de projetos como PIBIC, os quais apesar de ser um 

diferencial favorável nessa construção, ainda não foram suficientes para tornar esses 

pesquisadores plenamente amadurecidos para o Mestrado. Entretanto, eles conseguem indicar 

os principais valores adotados pela comunidade acadêmica da sua área, além de conseguir 

produzir um texto o qual foi aceito por membros experientes dessa comunidade.  

Então, a construção do conhecimento metalinguístico, segundo o que foi observado em 

nosso estudo, se deu a partir do PIBIC ou da produção do TCC, com alguns casos de pesquisa 

realizada em uma Especialização ou a partir de estudos próprios e das experiências em sala de 

aula após a Graduação.  

Sobre o sistema de gêneros ao qual pertence o gênero pré-projeto, dentro do contexto 

recortado por nossa pesquisa, constatamos que os informantes da área de Linguística 

evidenciaram maior prática de gêneros, como artigo científico, resenha e relatório; tal fato se 

deve pelo que destacamos anteriormente, ou seja, nessa área foi relatado haver maior 

participação em projetos de Iniciação Científica. 

Já os textos diretamente relatados para a produção do pré-projeto foram artigos 

científicos, teses, dissertações e livros, sendo aquilo esperado para tal atividade, porque, como 

foi discutido anteriormente, a construção do referencial teórico se dá a partir da apresentação 

da teoria já estabelecida ou menos recente, bem como da indicação de pesquisas mais recentes 

em que a temática é a mais próxima da pesquisa proposta.  

A respeito das características valorizadas pelos informantes, concluímos que o aspecto 

do conteúdo mais valorizado tanto pelos produtores dos textos quanto para a Banca foi o 

referencial teórico; além disso, o desenvolvimento de maneira articulada do problema de 

pesquisa, objetivos e demais seções. 

Desse modo, concluímos que a partir do fio condutor que é o problema de pesquisa 

apresentado no texto, se desenvolve a articulação do estudo em prol da explicação de como o 

estudo será realizado com base em uma fundamentação teórica que possibilite o andamento do 

trabalho no Mestrado. 

Quanto à peculiaridade relacionada ao conteúdo das informações entre as duas áreas, 

constatamos que, para a Literatura, é importante a elaboração de hipóteses, algo que não foi 

mencionado pelos informantes de Linguística. 
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Já em relação ao aspecto estrutural do pré-projeto, concluímos que a obediência ao 

edital, conforme a estruturação pedida, bem como manter conformidade com a ABNT são as 

características mais valorizadas, de acordo com os relatos. Como elemento de distinção entre 

as duas áreas, verificamos que a “citação” é um elemento estrutural, no texto, valorizado para 

a Literatura, o que não foi indicado com a mesma frequência nas falas dos informantes de 

Linguística. 

Em relação à cultura disciplinar, como já foi mostrado ao longo do nosso trabalho, os 

relatos coletados confirmam que os elementos responsáveis por distinguirem os textos entre as 

duas áreas são o objeto de estudo e a própria temática da pesquisa; como foi demonstrado na 

subseção 5.2.3, os informantes indicaram que o objeto de estudo de cada área é diferente. Além 

disso, a temática escolhida previamente irá demarcar essa diferença. 

Outro aspecto importante para destacarmos sobre as entrevistas no que se refere à 

distinção entre a cultura disciplinar das duas áreas, foi que observamos maior homogeneidade 

de visão sobre o que caracteriza sua própria área para os informantes da área de Literatura, pois, 

para a linguística, houve vários aspectos diferentes relatados. Já para a Banca, para a 

Linguística, o que demarca a diferença de conteúdo entre as duas áreas é o estudo de uma obra 

literária, enquanto para o informante de Literatura, a distinção se deu pelo fato de haver métodos 

como pesquisa de campo e instrumentos de trabalho que são próprios da Linguística. 

A partir dos relatos sobre o propósito comunicativo, concluímos que a finalidade do pré-

projeto é servir de objeto avaliativo para constatar o nível de conhecimento sobre pesquisa 

alcançado pelo candidato a Mestre. Comparando as duas áreas, não houve muitas diferenças, 

apenas maior homogeneidade na indicação dos informantes de Linguística.    

Nesse sentido, nossa tese procurou, a partir da análise comparativa e cruzamento dos 

dados textuais, do edital e da fala dos informantes, defender, assim como demonstrar a forma 

pela qual a cultura disciplinar delineia os moldes do texto relativo a cada disciplina. Além disso, 

codifica valores e práticas de pesquisa em cada área.  

Portanto, como foi possível observar nessa seção, tanto as informações relatadas pelos 

entrevistados como as características encontradas nos textos permitem concluir que a cultura 

disciplinar da Linguística e da Literatura influenciam na constituição do texto e que, diante da 

diversidade, é possível observar tendências se ampliarmos o nível de generalização da nossa 

análise.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa Tese, intitulada Relação entre Organização Retórica e Cultura Acadêmica em 

Pré-Projetos de Pesquisa em Linguística e Literatura, em seu objetivo principal, consistiu em 

analisar a relação entre cultura acadêmica e organização retórica em pré-projetos de Linguística 

e Literatura a partir da Análise de Gêneros. Desse modo, nos pautamos, essencialmente nas 

pesquisas de Swales (1990), Bazerman (2006 [2004]), Motta-Roth e Hendges (2010), Miller 

(2009 [1984]), Devitt (2004) e Bakhtin (1997 [1979]), para discutir a relação entre o gênero e 

a situação de comunicação. Como objeto de estudo, o pré-projeto de pesquisa realiza uma 

função comunicativa dentro da Seleção de Mestrado. Construímos, assim, com base nesses 

estudos, o conceito de gênero, situação retórica e contexto de práticas comunicativas, como 

também o de organização retórica, haja vista que o gênero é uma noção que codifica tanto o 

lado social da comunicação quanto o linguístico. 

Depois de definir a base teórica principal desta pesquisa, que é aliar a pesquisa 

linguística a questões extralinguísticas, discutimos o conceito de cultura disciplinar proposto 

por Hyland (2004) o qual é chave em nosso estudo. Porque se faz necessário delimitar um 

fenômeno para estuda-lo de modo a fornecer uma descrição o mais fiel possível, já que a 

realidade é plural e muitas vezes difícil de ser mensurada. Nesse sentido, nosso recorte se deu 

pela delimitação da situação comunicativa, a Seleção de Mestrado da UFPI do ano de 2016, e 

as duas subáreas da disciplina de Letras, Linguística e Literatura. Apesar de dentro das subáreas 

ainda existirem especialidades, optamos, para esse momento, ficar com esse recorte, pois a 

Seleção de Mestrado se divide nessas duas subáreas de modo mais claro, ou seja, na própria 

seleção fica evidenciado esse fato; além disso, na área de Literatura não há uma divisão clara 

das especialidades como na Linguística, já que os trabalhos indicavam a especialidade 

“Literatura, Cultura e Sociedade”, enquanto na Linguística, nos deparamos com “Variação 

Linguística, Oralidade e Letramentos”, “Texto, Discurso e Gêneros como Práticas Sociais” etc. 

Após essa construção teórica, partimos para a discussão de aspectos específicos do 

gênero pré-projeto, tendo Barros (2005) como base principal, que discute os aspectos gerais 

para a produção desse gênero para a área de História, que adaptamos para o nosso estudo. Na 

sequência, discutimos a metodologia e demostramos nossos resultados e análises, indicando 

como chegamos às conclusões que iremos resumir nesta seção. 

Nossa pesquisa tem como contribuição o fato de identificar que a produção do pré-

projeto de pesquisa é diretamente influenciada pela disciplina da qual faz parte. Sendo assim, 
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conforme dito, a escrita do texto será marcada por peculiaridades em cada uma das áreas. Dessa 

forma, confirmamos o estudo hylandiano sobre a relação de influência entre a prática de escrita 

acadêmica e a prática de pesquisa. Ou seja, devido ao objeto de estudo ser distinto entre as duas 

áreas de Letras, pois se estuda, geralmente, uma obra literária na área de Literatura e um 

fenômeno relacionado à língua na área de Linguística a prática de escrita do texto acadêmico 

será distinta também. 

Esse fato implica que o método seja necessário para os linguistas indicarem como será 

coletado o dado da língua, o qual será investigado. Já para os pesquisadores em Literatura é 

preciso informar sob qual viés será interpretado o fenômeno literário dentro da obra a ser 

pesquisada. 

Então, constatamos que o objeto de estudo é um elemento-chave na organização retórica 

do texto; por exemplo, conforme discutida, a indicação de hipóteses foi maior na Literatura, 

pois em razão de o objeto ser um texto literário e que a banca pode não conhecer, o texto do 

pré-projeto deve indicar previamente a possibilidade dos estudos pretendidos; isto é, fazer uma 

breve síntese da obra com o intuito de demonstrar que é possível estudar identidade de gênero, 

em uma determinada obra, por exemplo.  

Quanto ao objeto da Linguística, se fez necessário que o pesquisador explique como se 

deu a coleta de seus dados. Dessa maneira, portanto o pesquisador demonstra para a Banca 

como os dados foram coletados e deverão ser trabalhados no decorrer da pesquisa, não sendo 

necessário a indicação de hipóteses. 

Além disso, nosso objetivo específico de descrever a organização dos movimentos e 

passos, e analisar a constituição linguística padrão para identificar o passo retórico, alcançado 

e demonstrado nas primeiras seções de análise da nossa Tese serviu para deixar essa relação 

entre escrita e pesquisa mais evidente.  

Retomando esses resultados, identificamos que há diferenças na organização retórica de 

todas as seções do pré-projeto e que essa diferença é decorrente principalmente do tipo de objeto 

de estudo utilizado por cada uma das subáreas de Letras. Ou seja, a Literatura, por lidar com 

uma ou mais obras específicas, deve apresentar uma viabilidade de análise já no pré-projeto. 

Por outro lado, para a Linguística, não é comum uma análise prévia do fenômeno que 

foi pesquisado com o desenvolvimento do projeto. Decorrente desse fato, os estudos literários 

investigam temas mais abstratos, tais como, memória, identidade, relações históricas, políticas 

e sociais com a obra; e a Linguística, fenômenos como uso de adjetivo, variação de determinado 

som, uso de tecnologias da informação para o ensino etc. 
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Já em relação à semelhança, constatamos que, para as duas áreas, as explicações sobre 

a teoria adotada são muito importantes e aparecem no decorrer de todo o trabalho. Essa 

característica também é reforçada pelas expectativas indicadas no edital sobre o conteúdo de 

cada seção. Desse modo, o passo “caracterizando a abordagem adotada” aparece em quase todas 

as seções, exceto na metodologia, posto que ocorre uma retomada da teoria. 

Essas constatações contribuem para reafirmar a tensão entre o dinâmico e o estático da 

comunicação humana, como a própria teoria bakhtiniana sobre o gênero, que é considerado 

relativamente estável. Assim, como discutimos no decorrer do nosso trabalho, nos vários 

contextos, o mais amplo, o acadêmico, o da área de Letras, o da Seleção de Mestrado e o das 

subáreas de Linguística e Literatura, pudemos observar que há semelhanças e diferenças, sendo 

necessário delimitar de maneira muito clara o contexto de análise, para isolar o fenômeno e 

conseguir perceber como determinada comunicação se realiza, no nosso caso, a comunicação 

por meio do pré-projeto de pesquisa.      

Outro objetivo específico foi o de descrever o sistema de gêneros, realizado pelos 

produtores de pré-projetos nessa situação de Seleção de Mestrado o qual foi alcançado através 

das informações fornecidas pelas entrevistas. Desta forma, constatamos que os produtores dos 

textos têm uma leitura e uma prática de escrita ainda tímida no período da Graduação; mas para 

elaborar o pré-projeto, demonstram uma prática comum para a pesquisa acadêmica, pois, 

segundo os relatos, eles utilizam dissertações, teses, livros e artigos para construir sua escrita, 

uma atividade comum para o sistema de gêneros para o qual estamos enfocando. Então, 

concluímos que a rede para a construção dos textos, mesmo em subáreas diferentes, não se 

diferenciou muito, sendo a principal diferença a utilização de obras literárias pelos 

pesquisadores da Literatura. 

Também nos propusemos, com nossa pesquisa, analisar como os escritores dos textos 

compreendem a forma e o conteúdo do texto e comparar as visões entre as duas áreas. Ou seja, 

depois de analisar os textos, fomos investigar o que os informantes relatavam sobre a 

constituição do texto, observando o que da estrutura e de seu conteúdo eram valorizados, como 

também constatar de que forma essa visão externada aparecia nos textos. Então, concluímos, a 

partir de nossos corpora, que o conteúdo mais importante para a produção do pré-projeto foi a 

fundamentação teórica; para as duas áreas, esse conteúdo foi considerado relevante. Em relação 

à estrutura, o mais citado pelos informantes foi que seguir a sequência indicada no edital é o 

principal aspecto da estrutura do texto, seguido das normas da ABNT. Os informantes da 

Literatura enfatizaram o uso das citações.   
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Nosso outro objetivo específico foi o de analisar a visão dos informantes sobre as 

especificidades da pesquisa nas duas áreas. Ou seja, identificar, a partir dos relatos dos próprios 

sujeitos envolvidos no processo, o que eles achavam que especificava cada uma das áreas. Esse 

objetivo contribuiu para que pudéssemos confirmar as constatações encontradas nos textos, 

tendo em vista, segundo os próprios sujeitos informaram, que o objeto de estudo e a temática 

são os elementos que tornam cada uma das disciplinas peculiares. Além disso, os informantes 

da área de Literatura indicaram que os métodos de análise das duas áreas são distintos. 

Ainda sobre as entrevistas, outro objetivo específico foi alcançado a partir dos relatos, 

tanto dos produtores quanto da Banca, que foi descrever os propósitos comunicativos do pré-

projeto dentro dessa situação retórica. Desse modo, a partir do que coletamos, em geral, pois o 

propósito comunicativo não é um aspecto estático e homogêneo, identificamos que a função 

comunicativa do gênero é demonstrar que o escritor do texto sabe planejar uma pesquisa dentro 

da subárea em que está sua temática de estudo.  

Por fim, concluímos nesse momento os estudos sobre os nossos corpora e chegamos a 

essas conclusões listadas anteriormente. Todavia, ainda há pesquisa para ser realizada 

posteriormente, tais como observar esses aspectos de modo mais específico dentro das 

especialidades tanto da Literatura quanto da Linguística. Outro encaminhamento para novas 

pesquisas seria ampliar o corpus e comparar com outras instituições; fazer um cruzamento de 

dados entre diversos contextos para poder ter uma visão mais ampla e ao mesmo tempo mais 

detalhada dessa situação comunicativa, ainda pouco discutida nos estudos de análise de gênero. 
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VARIAÇÃO DA LATERAL PALATAL /A/ NO FALAR TIMONENSE: um estudo de 

base sociolinguística em uma perspectiva laboviana 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Ao longo de múltiplas investigações sobre o caráter de língua, atestaram-se peculiaridades em relação a sua 

heterogeneidade e a sua dinamicidade, ao ser utilizada por uma determinada comunidade de fala. Neste sentido, é 

válido afirmar que, todas as línguas naturais, faladas por uma nação, são carregadas de variações, que permeiam 

diversos aspectos, sejam eles linguísticos, sejam eles socioculturais. 

Com base no caráter heterogêneo e dinâmico, pode-se destacar a língua portuguesa, assim como qualquer 

língua moderna, como uma língua que admite inúmeras formas de variações linguísticas. É sabido que o português 

é falado em países que compreendem os continentes europeu, americano e africano. Em nível de Brasil, as 

variações são altamente perceptíveis em seus diversos falares, que aportam uma grande riqueza de dados aos 

estudos sociolinguísticos. Assim, optou-se, neste projeto, por estudar a variação da lateral palatal /A/ em casas de 

terreiro, da cidade de Timon, no estado do Maranhão. 

Em se tratando de pesquisa sociolinguística, Cezario e Votre (2015, p.141) verbalizam: "O linguista, ao 

estudar os diversos domínios da variação, deve demonstrar como ela se configura na comunidade de fala, bem 

como quais são os contextos linguísticos e extralinguísticos que a favorecem ou que a inibem”. Como já foi 

possível observar, este Pré-projeto propõe um estudo sobre a variação de um segmento em uma determinada 

comunidade de fala, que leva em consideração os aspectos relacionados no estudo dos autores acima citados e o 

levantamento de problemas de pesquisa, que seguem em forma de perguntas: 

Que variações linguísticas sofre a lateral palatal /A/ em casas de terreiro, da cidade de Timon/MA? 

Que variações são mais e menos recorrentes em relação ao fonema / A/? 

Que fatores linguísticos e socioculturais favorecem a realização ou a não realização do fonema /A/ no falar 

timonense, proveniente das casas de terreiro, contemplando, na referida comunidade, o contexto social, a faixa 

etária, o nível socioeconômico e o grau de escolaridade dos participantes da pesquisa? 

 

2 JUSTIFICATIVA 

O presente Pré-projeto de Pesquisa, pretende, portanto, debruçar-se sobre a variação linguística em casas 

de terreiro, de Timon/MA, de modo a investigar o caso da lateral palatal /A/ na referida comunidade de fala, com 

o apoio teórico-metodológico da Sociolinguística Quantitativa proposta por Labov e descrita por Tarallo (2002). 

Em se tratando da relevância da proposta ora elucidada, optou-se por buscar investigações feitas em relação 

à variação de /A/, para testá-la e avaliá-la como possível de um tema a ser pesquisado. Assim, encontram-se alguns 

antecedentes da pesquisa, como os de: Pinheiro (2009), que analisou o comportamento das variáveis lateral palatal 

e nasal palatal no português falado na comunidade de Belo Horizonte / MG, com vistas a observar os fatores que 

influenciam a variabilidade da fala, tendo como base a Teoria Variacionista Laboviana e o Modelo de Difusão 

Lexical (WANG, 1969); Ferreira (2011), que analisou a variação da lateral palatal na região sul do Brasil, com o 

objetivo de analisar a distribuição de três variantes: a despalatalização, a vocalização e o apagamento; Quandt 

(2014), que objetivou analisar o comportamento da lateral palatal na fala culta e popular da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro (Municípios de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro, este representado por Copacabana e da Região 
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Metropolitana de Lisboa (Oeiras e Cacém). No entanto, possibilitou-se considerar a referida proposta como ainda 

não estudada nos trabalhos científicos desenvolvidos na área da sociolinguística variacionista, comprovando assim, 

o seu ineditismo para os estudos em sociolinguística. 

O estudo elegido se justifica pela necessidade de trabalhos elaborados pelos estudiosos em linguística, com 

ênfase na teoria da variação e nos falares nordestinos brasileiros, com vistas a desenvolver pesquisas que retratem 

e que valorizem as variantes utilizadas pelos usuários utentes da língua portuguesa, na tentativa de torná-las alheias 

aos preconceitos caracterizados pelo etnocentrismo linguístico existente na sociedade brasileira, de um modo geral. 

Este Pré-projeto ancora uma enorme relevância acadêmica e social para a Área de Linguística, em especial 

à Sociolinguística, visto que, do ponto de vista teórico, abarca diversos estudos empreendidos pelos principais 

especialistas na área, publicados em livros e em revistas científicas, bem como os trabalhos desenvolvidos em 

programas de Pós-graduação de universidades brasileiras. 

Com o Pré-projeto, pretende-se contribuir com um mínimo que seja para a formação linguística dos usuários 

da língua portuguesa e para os interessados no assunto que buscam explicações do modo como ocorrem as 

variações linguísticas em uma determinada comunidade, e os aspectos que envolvem este processo. Além do mais, 

pretende-se também, que a proposta possa fomentar debates teóricos sobre o tema e incitar novas investigações. 

 

3 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral: 

Investigar a lateral palatal /A/, a fim de mostrar a variação deste segmento em casas de terreiro, de 

Timon/MA, pelo viés da sociolinguística variacionista laboviana. 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1 Delinear a origem e a evolução do fonema lateral palatal /A/ na língua portuguesa do Brasil; 

1.2.2 Conceituar os aspectos teórico-metodológicos da teoria da variação; 

1.2.3 Explicar o comportamento da lateral palatal /A/ no falar timonense; 

1.2.4 Fazer o levantamento de um corpus procedente de casas de terreiro, de Timon/MA, para o 

empreendimento da análise; 

1.2.5 Descrever e analisar, com o auxílio do Goldvarb X, os vocábulos que sofreram variação, quanto ao fonema 

/A/, presentes nos dados coletados; 

1.2.6 Escrever um texto monográfico, que consistirá na dissertação de mestrado. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

A sociolinguística quantitativa tem como marco referencial introdutório os postulados do linguista 

americano William Labov, destacando-se até os estudos contemporâneos como um dos principais sociolinguistas43, 

em que retratou, impetuosamente, a relação entre língua e sociedade, pelo qual toda língua natural é passível de 

sofrer variação. 

Em se tratando de variação linguística, Tarallo (2002, p. 57) traz à baila dois pontos principais que devem 

ser firmados nos estudos em sociolinguística: “[...] 1. a língua falada é heterogênea e variável; 2. a variabilidade 

da língua é passível de sistematização [...]”. A partir destas considerações, o autor deixa explícito que uma língua 

falada é susceptível à variação, como um sistema que permite o uso de várias formas para expressar um conteúdo. 

Os grupos que implementam a variação linguística têm geralmente baixo prestígio social, e sua fala costuma 

ser julgada pela classe mais privilegiada da sociedade ao qual estão inseridos, que são tidos como conservadores. 

Faraco (2006) expõe dois fatores que contribuem para tal conservadorismo: (a) a escrita se realiza por meio de 

uma substância mais duradoura do que o som, que lhe permite um controle social intenso, no qual preserva os 

padrões da linguagem e rejeita forma inovadores; (b) as atividades escritas estão eivadas de formalidade. 

Na sociolinguística, a língua não é tida como um sistema homogêneo e unitário, como acontece no 

estruturalismo. De acordo com Silva (2008), Weinreich critica o efeito revolucionário e a questão da 

individualidade da linguagem proposta por Saussurre, destacando que ao distinguir a fala da langue, afasta-se do 

modelo neogramático, que, por sua vez, estima a langue como social e a fala como individual, ressaltando ainda 

que na teoria saussuriana nada acomoda a heterogeneidade das línguas. 

Do ponto de vista fonético-articulatório, o fonema /A/, é classificado, de forma geral, como lateral palatal 

sonoro, que, ao lado do /p/ é do tipo de consoantes que a fonética tem chamado tradicionalmente de molhadas. No 

que se refere à posição na sílaba, Câmara Jr. (1977, p. 76) assinalou que o "lh” tem ocorrência raríssima e m 

posição inicial e só é encontrável em empréstimos espanhóis e no pronome de 3a pessoa lhe. Na esteira deste autor, 

Callou e Leite (1995, p. 68) chamam a atenção para o fato de que, em posição inicial, alguns fonemas praticamente 

não ocorrem e fornecem os exemplos de [A] e [p]; em posição pós-vocálica. Segundo as autoras, "o quadro das 

consoantes portuguesas se reduz a alguns fonemas” /S, R, L, N/, fato bem demonstrado por Câmara Jr. (1977) e 

outros linguistas. 

                                                           
43 Tarallo (2002, p. 7) destaca que sociolinguistas “[...] são aqueles que entendem por língua um veículo de 

comunicação, de informação e de expressão entre os indivíduos da espécie humana [...]”. 
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Para Coutinho (1973, p. 127), o -lh- também advém do grupos -lli-, -li- que se fundem, como pode ser 

observado nos exemplos dados pelo autor: "alliu > alho, malleu > malho, alienu > alheio, consiliu > conselho, 

ervilia > ervilha, filiu > filho, folia >*folha, palea > palha, solea > solha”. 

Em determinados contextos, por facilidade ou relaxamento de articulação, o /A/ pode perder o traço palatal, 

passando a ser articulado como alveolar [l], como iode [j] ou sofrer apagamento, desaparecendo (ARAGÃO, 2009, 

p. 168). Além destas, outras articulações são atribuídas a este fonema nos estudos de diversos autores em diferentes 

regiões do país. 

Aragão (1996) descreveu a realização do /A/ do português falado em Fortaleza, a partir de uma amostra de 

seis informantes, dentro deles levantou ocorrências de despalatalização, iotização e apagamento, correlacionando-

os com os contextos linguísticos em que foram produzidos. Os resultados de suas primeiras análises mostram as 

seguintes tendências: Iotização do /A/ em sílabas medial e final de palavra; permanência do /A/ seguidos de vogais 

abertas / a - s - o /; não ocorrência ou ocorrência com frequência mínima do apagamento do /A/, da despalatalização 

do /A > l/, da dupla iotização do /A - p > yy/. Aragão (2009, p. 172) também analisou as diferenças diatópicas e as 

marcas do falar do Ceará, representado pela capital, Fortaleza e da Paraíba, representado pela capital, João Pessoa, 

que, apesar de serem localidades distintas, apresentam, segundo ela, dados bastante semelhantes. Em outros 

estudos referentes aos estados da Paraíba e do Ceará, Aragão (1999, p. 17) e (2004, p. 38) levantou variantes de 

baixa frequência ou não ocorrências, como demonstrado no quadro a seguir. 

 

 

 

Madureira (1999, p. 11-13) propôs uma reflexão sobre a vocalização da lateral palatal no português 

brasileiro e constatou que um bom número de falantes do grupo socialmente menos favorecido desconhecia a 

articulação da lateral palatal, ou seja, toda e qualquer palavra contendo a variável é sistematicamente pronunciada 

com a semivogal palatal, inclusive aquelas que integram as listas de pares mínimos do tipo teia - telha, vazia - 

vasilha. 

Câmara Jr. (1977, p. 58) chamava a atenção para a ausência de contraste entre [A] e o [l] diante da vogal 

alta /i/, em palavras como folhinha. Na concepção desse estudioso: 

[...] são igualmente típicas da variedade relaxada a ausência de /r/ em posição pós-vocálica final e a 

neutralização do contraste /l/ /lh/ e /n/ - /nh/ diante de /i/ com a realização, apenas, do primeiro membro (foli'nha, 

/compani'a, ou diante de /y/ a anulação da distinção /lh/ - /ly/, /nh/ - /ny/ como nos casos de venha e vênia (ve'nha/ 

- Ne'nya/) ou de olhos e óleos (/ò'lhus/ - /ò'lyus/) (CÂMARA JR. 1977, p. 45). 

Além desse segmento não ocorrer, no vernáculo, em contexto inicial de vocábulo, a presença de nasal 

palatal está sujeita a restrições de ordem fonotática que fundamentaram a interpretação de Wetzels (2000), que a 

considera uma geminada fonológica, caracterizando-a à luz da Fonologia Auto-segmental, como se fosse um 

segmento complexo, com uma articulação primária consonantal, ao lado de uma articulação secundária vocálica. 

Brandão (2007, p. 89-99) analisou a variação da lateral palatal na variedade popular de treze comunidades 

do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados selecionados de 78 inquéritos e com apoio nos fundamentos 

teóricos e metodológicos da sociolinguística variacionista. A respeito do estudo sobre a variável (A) na fala do 

Norte e do Noroeste fluminenses, a autora demonstrou que, do ponto de vista estrutural, [A] está presente na fala 

de todos os informantes, concorrendo, sobretudo com [lj], a segunda variante mais produtiva. Ela observou, 

também, que, diante de [i], [A] concorre com o cancelamento ou com [l], condicionado, sobretudo pela presença 

da nasal palatal no vocábulo, não se observando, nesse contexto, as demais variantes. 

 

5 METODOLOGIA 

A pesquisa proposta neste Pré-projeto seguirá a estrutura e as características de um trabalho monográfico, 

que segundo Marconi e Lakatos (p. 235) tem por finalidade estudar um "tema específico ou particular, com 

suficiente valor representativo e que obedece à rigorosa metodologia. Investiga determinando assunto não só em 

profundidade, mas também em todos os seus ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina”. Partindo 

deste pressuposto metodológico, este trabalho objetiva investigar a lateral palatal /A/, a fim de mostrar a variação 

deste segmento em casas de terreiro, de Timon/MA, pelo viés da sociolinguística variacionista laboviana. 

A pesquisa será bibliográfica porque fará um levantamento dos principais trabalhos e livros teóricos sobre 

o assunto. Terá como suporte teórico a Sociolinguística Quantitativa proposta por Labov e descrita por Tarallo 
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(2003). Para isso, serão coletados dados de fala de informantes homens e mulheres, de faixa etária variada, 

contando também com escolaridades variadas, compreendendo analfabetos, informantes do ensino fundamental e 

médio, como propõe o modelo laboviano. 

O corpus a ser levantado, se baseará em itens lexicais que contem com a presença de Ih, em estilo 

semimonitorado, junto a frequentantes de casas de terreiro, da cidade de Timon/MA. 

Como instrumentos de pesquisa, se utilizarão artigos de revista científica, dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, livros teóricos, computador para escrita e formatação, internet para pesquisa em ambientes virtuais, 

impressora, fichas para fichamentos e resenhas dos materiais lidos, programa computacional Goldvarb X para 

rodagem dos dados coletados, entre outros instrumentos que se fizerem necessários para o empreendimento do 

estudo. 

Por questões metodológicas, utilizar-se-á para a coleta de dados, duas metodologias diferentes, uma para 

informantes escolarizados e a outra para informantes analfabetos. 

Os dados coletados serão rodados no programa computacional Goldvarb X. A abordagem prévia da 

pesquisa pretenderá estudar todas as variantes encontradas sobre o fenômeno linguístico estudado. Entretanto, 

optar-se-á por utilizar um modelo binário da variável dependente e, portanto, amalgamando todas as variantes 

encontradas. Neste modelo, "a variável dependente é tratada em termos das probabilidades e percentuais de 

acontecimentos de determinada alternativa, oposta à ausência dessa alternativa” (GUY e ZILLES, 2007, p. 141). 

Tal procedimento será relevante por vários motivos: a) a limitação do programa de computador Goldvarb 

X que só realiza analise binária; b) uma verificação ampla dos contextos em que ocorrem as variantes não-padrão; 

c) a quantidade de dados reduzida para uma análise eneária que, poderia gerar nocautes por falta de dados. 

As etapas do trabalho consistirão em: 

1. Levantamento bibliográfico da produção sobre a teoria da variação em diferentes fontes, que possam 

auxiliar o andamento da investigação; 

2. Definição, levantamento e seleção do corpus da pesquisa. 

3. Leitura e fichamento do aporte teórico-metodológico baseado na teoria escolhida; 

4. Análise do corpus, de modo a investigar e analisar a variação da lateral palatal /A/ em casas de terreiro, 

de Timon/MA, obedecendo os pressupostos teóricos postulados por Labov e descritos por Tarallo; 

5. Redação da dissertação, que será organizado conforme estudos do mestrando e orientações da professora 

orientadora do programa de Pós-graduação, ao qual este projeto será submetido; 

6. Entrega da primeira versão da dissertação, que consistirá na qualificação; 

7. Revisão teórica e ortográfica da dissertação; 

8. Entrega da versão final da dissertação; 

9. Defesa da dissertação. 

 

6 CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses. 

6.2 Previsão de atividades: 

 

ATIVIDADES 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

01 Disciplinas     

02 Participação em eventos científicos     

03 Levantamento do referencial teórico     

04 Levantamento do corpus     

05 Leitura e análise do referencial teórico     

06 Encontros com a orientadora     

07 Seminário de projetos     

08 Redação do texto para a qualificação     

09 Qualificação     

10 Revisão do texto     

11 Entrega dissertação de mestrado     

12 Defesa da dissertação de mestrado     
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LINHA DE PESQUISA: Texto, discurso e gêneros como práticas sociais 

 

DISCURSO, TEXTO, LEITOR: INSVESTIGANDO OS NÍVEIS DE LEITURA E A PRODUÇÃO DE 

SENTIDO(S) EM LIVROS DIDÁTICOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRIÊNIO 2017/2019 

 

Projeto de pesquisa apresentado à Comissão Avaliadora da Seleção do Mestrado 2016.2 da Universidade 

Federal do Piauí - UFPI. 

Orientador (a): Profa. Dra. Maraisa Lopes 

 

TERESINA 

2016 

 

1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Em um mundo moderno, com diversos meios de informação e de mecanismos de interação, bem como de 

variedades de textos e discursos, torna-se cada vez mais preciso o ensino da leitura. Porém, ao passo em que se 

verifica essa necessidade, observa-se também que, por esse mesmo aspecto plural que se vive, esse é um trabalho 

desafiador. É imprescindível que todo e qualquer cidadão tenha domínio da habilidade leitora, no entanto, isso não 

acontece. De acordo com o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), numa pesquisa de 2010, em 

escala de zero a dez, o Brasil atinge 4,6 no Ensino Fundamental I; 4,0 no Fundamental II e 3,6 no Ensino Médio 

(LOPES, 2012, p. 132). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo de 2010, 

havia 9,6% de analfabetos, entre população de 15 anos neste país. 

Esses índices não têm melhorado como deveriam, uma vez que os últimos registros do IDEB - os de 2015, 

afirmam que nas esferas em que se havia expectativas de aumento para 4.7 e 4.3, respectivamente, Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, níveis em que a idade dos alunos está em torno desses 15 anos apontados pelo 

IBGE -, os níveis não passaram de 4,5 e 3,7. É certo que houve um aumento, mas ainda está muito distante de se 

alcançar o ideal para uma nação leitora. 

No que diz respeito ao Estado do Piauí (PI), esses dados não são diferentes: em 2015, registrou-se uma 

média de 4,2 para o Ensino Fundamental e 3,2 para o Ensino Médio. Vê-se que, neste Estado, os índices são ainda 

mais preocupantes em relação à média nacional. O que se tem mudado, em suma, é o Ensino Fundamental I: média 

nacional 5,5 e média piauiense 4,9.1 

Levando em conta os dados acima, pode-se indagar: Por que há decréscimo do indicador em relação à 

leitura no Brasil? Por que diante de tantos equipamentos favoráveis à aprendizagem, ainda assim não se 

ensina/aprende a ler? Para facilitar o trabalho docente, de acordo com o Ministério da Educação (MEC) 

(http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao), o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) tem como objetivo 

avaliar e distribuir coleções de livros didáticos. A distribuição desses livros ocorre trienalmente. Como é dito, o 

livro tem a função de apenas "facilitar o trabalho do docente”. Porém, não se observa essa relação, mas sim, na 

maioria das escolas, o professor não se constitui como um sujeito pensante que historiciza e problematiza a leitura, 

pelo contrário, atualmente, a leitura ideal do professor está amarrada àquilo que é fornecido pelo livro didático. 

Ou seja, o professor orienta-se por aquilo que é fornecido, pronto-a-mão, no livro de respostas do livro didático. A 

autoridade imediata, nesse caso, é o autor do livro didático (ORLANDI, 2012a, p. 57). 

 

 

 

1 Os dados mais atuais do IDEB estão disponíveis em: <http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: 

15.out.2016, às 23:45min

http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao
http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/
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Se o livro tem tanta autoridade assim, é necessário questionar: Quais são as leituras possíveis pelos 

livros didáticos? Como esses livros suscitam questões discursivas relativas à AD, através de suas questões e 

exercícios? Em qual nível de leitura os livros se encontram? Esses questionamentos serão investigados ao longo 

da execução deste projeto, principalmente e essencialmente o terceiro, questão- chave, uma vez que as outras 

duas dependem do nível de leitura, pois, se o livro apresentar um nível avançado (considera-se esse nível como 

o da compreensão conforme Orlandi (2012b)), ele suscitará "infinitas” outras leituras, bem como além de 

questões textuais, ele trará reflexões sobre discursos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A Análise de Discurso sempre esteve presente na minha vida, mesmo antes de eu ingressar no curso 

Letras. Fiz um curso Técnico em Administração concomitante ao Ensino Médio e lá fazíamos análises de 

propagandas, da localização do produto, das cores, dos lugares em que as palavras em colocadas e tudo aquilo 

me despertava um grande prazer. Nem podia eu pensar que futuramente trabalhar com os sentidos e ideologias 

através da linguagem faria tanto sentido como hoje me faz. Depois disso, nas primeiras semanas de aula do 

curso de Letras/Português, presenciei a apresentação de um trabalho que analisava o papel da mulher no livro 

São Bernardo, de Graciliano Ramos, tratando da questão do sujeito, do assujeitamento da mulher, das 

ideologias etc.. Essas discussões ficaram marcadas, principalmente o nome da corrente "Análise de Discurso”, 

o que me fez despertar o desejo de aprofundar conhecimento em tal teoria. 

Com a experiência no PIBIC, desenvolvi projeto de pesquisas por três anos com o orientador e 

concluindo o curso apresentei meu Trabalho de Conclusão de 

Curso abordando os níveis de leitura em um livro didático do nono ano do Ensino Fundamental. 

Pesquisar leitura é importante, pois é uma atividade complexa, que relaciona uma diversidade de 

elementos. Ler, para Orlandi (2012), 

[...] é fazer um gesto de interpretação configurando esse gesto na política da significação. [...] A leitura 

atesta modos de subjetivação distintos dos sujeitos pela sua relação com a materialidade da linguagem, ou 

melhor, com o corpo do texto, que guarda em si os vestígios da simbolização de relações de poder, na passagem 

do discurso a texto, em seus espaços abertos de significação (ORLANDI, 2012b, p. 68) 

A partir dessa complexidade se vê o quão necessário é se elaborar uma pesquisa como esta. É preciso 

verificar quais as lacunas existentes no processo do ensino da leitura, e também se analisar os elementos em 

que se tem avançado. 

Esta pesquisa justifica-se pela grande contribuição para sociedade em geral, principalmente a 

professores de língua portuguesa e escolas, pois ela se propõe a investigar uma esfera básica e indispensável: 

o processo leitor a partir de livros didáticos. 

Em Discurso e Leitura (2012a), Orlandi suscita algumas reflexões, como: "quando a escola ensina ler, 

propicia ao aluno condições para que se produza a compreensão? Atinge o funcionamento ideológico da 

linguagem?” (ORLANDI, 2012a, p. 158). Aqui, pode-se reformulá-las e perguntar: O LD, em seu processo de 

leitura, dá condições para que os alunos de fato compreendam? Até que ponto ele faz com que o aluno perceba 

a linguagem como um sistema ideológico e dotado de interpretações possíveis? Tentar responder a essas 

questões é fazer vir à tona a investigação dos níveis de leitura propostos nos LDs, especialmente os de Língua 

Portuguesa. O trabalho presente se propõe a responder, ou ao menos discutir, questões já suscitadas. Estar-se-

á, assim, preenchendo um espaço deixado aberto. 

Nesse ínterim, é inegável o valor desta pesquisa: ela é uma articulação necessária entre o teórico e o 

prático, que pode contribuir para uma maior reflexão sobre a função da escola na formação de cidadãos, bem 

como, de certa forma, do fazer docente; há uma contribuição no que diz respeito a uma maior discussão sobre 

os materiais utilizados por docentes no Brasil. Além disso, ainda pode-se dizer que há uma contribuição no que 

concerne ao setor acadêmico, uma vez que se põe à frente de um trabalho que relaciona AD e processo de 

leitura no livro didático, fazendo vir à tona questões como polissemia, paráfrase, condições de produção, 

interdiscurso etc., trabalho não tão comum. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL: 

 Investigar os níveis de leitura (inteligível, interpretável, compreensível) de Livros Didáticos de Língua 

Portuguesa do 9° ano do ensino fundamental triênio 2017/2019 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Cotejar a constituição, a formulação e a circulação dos LD’s de Língua Portuguesa na Educação Básica; 

• Verificar os deslocamentos de conceitos da AD nos exercícios de interpretação dos LD’s; 

• Identificar as relações de paráfrase, polissemia e silenciamento na constituição de sentidos em 

questões de exercícios nos LD’s. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este projeto insurge-se na tríade: discurso/texto/leitor, para estudar o processo e os níveis 

de leitura nos livros didáticos. Falar-se-á sobre o discurso, paráfrase, polissemia e silêncio na 

constituição dos sentidos. 

Há uma definição própria para o discurso na AD, pois ele não é apenas transmissor de informações nem 

um código que pode ser desvendado. É diferente de tudo isso. De acordo com Pêcheux (2010, p.81), "o discurso 

são efeitos de sentidos entre locutores”. 

O discurso é um construto de relações diversas, produzido a partir de subjetividades, condições 

específicas e outros discursos. É, pois, sujeito a efeitos, uma vez que não tem um sentido centrado em sua 

materialização. Texto não pode ser confundido com discurso, pois este é abstrato enquanto aquele é material. 

Existe uma íntima relação entre esses termos porque eles se atravessam e se constituem. Consoante Orlandi 

(2012), 

O texto organiza (individualiza) a significação em um espaço material concreto. O texto mostra como 

se organiza a discursividade, isto é, como o sujeito está posto, como ele está significando sua posição, como a 

partir de suas condições (circunstâncias de enunciação e memória) ele está praticando a relação do mundo com 

o simbólico, materializando sentidos, textualizando, formulando, breve, ‘falando’. E a leitura percorre esse 

processo. (ORLANDI, 2012, p. 66-67) 

O texto é o objeto de análise. Nele podem ser vistos, através do processo da textualização, as marcas de 

subjetividade do produtor do discurso, os equívocos, as falhas, os sentidos etc. Diante disso, afirma-se que 

elemento basilar deste projeto é a leitura, pois é através dela que o simbólico aparece, os outros modos de olhar 

o texto são manifestados, ou seja, outros sentidos, em que o leitor se (des)identifica com o que está posto. Ler 

em AD é reconhecer que há uma textualidade/discursividade evidenciada entre tantas outras possíveis. É 

reconhecer, como afirma Pêcheux (1997), que "todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de sentido para derivar outro” (PÊCHEUX, 1997, p. 53). 

Isso é o que Orlandi (2012b) chama de varianças, processo pelo qual se tornam possíveis as múltiplas formas 

de se entrar e formular sentidos através do texto. 

Nesse ínterim, aparece nesse jogo o leitor. Se o texto é o material do discurso sendo constituído de 

diversos elementos, um leitor proficiente deve ser capaz de captar maior quantidade de sentido possível, deve 

ser hábil o suficiente ao ponto de entender sua função frente ao texto, que é fazer emergir os discursos diversos 

e evidenciar o funcionamento da construção dos sentidos internos ao material. O leitor pretendido pela AD 

deve movimentar as estruturas da textualização e chegar à esfera da discursivização, fazendo se mostrarem os 

sujeitos, outros discursos que perpassam no texto, equívocos e falhas do processo de produção. Enfim, ele deve 

compreender o texto. 

 

4.1 Os níveis de Leitura, paráfrase, polissemia e silenciamento: conceitos necessários 

 

Orlandi (2012) apresenta três níveis de leitura: o inteligível, o interpretável e o compreensível, são esses 

níveis que serão analisados. Para ela, "a compreensão se instaura no reconhecimento de que o sentido é sócio-

historicamente determinado e está ligado à forma-sujeito que, por sua vez, se constitui pela sua relação com a 

formação discursiva” (ORLANDI, 2012, p. 156). É nesse nível que se espera encontrar leitores: sujeitos capazes 

de perceber processos históricos e sociais, relacionados a posições de sujeitos (autores e leitores); capacitados 

para verem que nos textos são materializadas ideologias e que, na leitura, possível é de perceber algumas delas. 

Não se quer mais que o leitor apenas interprete, pois "enquanto intérprete, ele apenas reproduz o que já 

está lá produzido” (idem, p. 157); tampouco se esperam leituras inteligíveis, aquelas que somente decodificam 

o sistema da língua. Em síntese, o leitor que reproduz as ideias do texto interpreta; o que confronta sócio- 

historicamente a leitura, dando ao texto novos sentidos, compreende. Essa relação de criação e reprodução faz 

lembrar as discussões que há entre paráfrase e polissemia, o mesmo e o diferente. 

A.O mesmo: apesar da variabilidade da situação e dos locutores, há um retorno ao mesmo espaço dizível 

(Paráfrase); B. O diferente: nas mesmas condições de produção imediata (locutores e situação) há no entanto 

um deslocamento, um deslizamento de sentidos (Polissemia) (ORLANDI, 1998, p.15) 

A produção daquilo que é novo e a reprodução do que é conhecido depende das relações de 

funcionamento com as condições de produção, em que não estão inclusos apenas locutores e situação, mas 

também a exterioridade e o interdiscurso, de acordo com a autora. Para o leitor criar, deve haver um sentido 

nascente e não novas condições, uma vez que em condições iguais se podem ter sentidos novos. Orlandi (1998) 

afirma, ainda, que há muitas formas de se repetir: 

a. As mesmas palavras com o mesmo sentido em relação a diferentes locutores; b. as mesmas palavras 

com o mesmo sentido em relação a diferentes situações; c. palavras diferentes com o mesmo sentido em relação 

a locutores diferentes e d. palavras diferentes com o mesmo sentido em relação a diferentes situações 

(ORLANDI, 1998, p.15) 

Dessa forma, deve-se investigar como o repetível se repete, se por palavras iguais ou palavras diferentes, 

situações e locutores iguais ou diferentes. Também, através desse esquema, é possível saber em que se constitui 

a polissemia apenas substituindo o termo "mesmo sentido” por "sentidos diferentes”. Assim, é coerente 

observar seu processo da mesma forma que a paráfrase. 
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Esses sentidos nem sempre estão na superficialidade do texto, mas em muitos casos são silenciados. De 

acordo com Orlandi (2012b) 

O princípio dessas práticas de leitura consistiría em [...] "escutar” a presença do não-dito no que é dito: 

presença produzida por uma ausência necessária. Como só parte do dizível é acessível ao sujeito [...] com esta 

escuta o analista poderá ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente 

os sentidos de “suas” palavras (ORLANDI, 

2012, p. 60) 

Os silêncios (não-ditos) também constituem a produção do sentido, talvez, em certa escala até mais do 

que as próprias palavras apresentadas. Orlandi (2013, p.85) afirma ainda que “as palavras se acompanham de 

silêncio e são elas mesmas atravessadas de silêncio. Isso tem que fazer parte da observação do analista”. Nesse 

sentido, este trabalho verificará também como os sentidos são apresentados pelo LD, mas, da mesma forma, 

como eles silenciam dizeres, silenciam pontos de entrada dos textos, silenciam sentidos. Haverá, pois, uma 

íntima relação entre o dito e o interdito. 

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este projeto tem como o tipo de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, tendo em vista que se 

analisam fontes de editoração e publicação, no caso os livros didáticos. Além disso, o trabalho pauta-se em 

métodos analíticos e descritivos, pois parte-se de análises de material impresso para posteriormente fazer a 

descrição de sua estrutura e seu funcionamento, tendo como viés e aporte metodológico a Análise do Discurso, 

abordando, principalmente, aspectos relativos à paráfrase, polissemia, silenciamento, condições de produção 

etc. 

O corpus da pesquisa são 6 livros do 9° ano do Ensino Fundamental. Os livros escolhidos são das 

coleções Projeto Teláris- Português, Português- Linguagens, Singular & Plural, Para Viver Juntos- Português, 

Universos- Língua Portuguesa e Tecendo Linguagens, que foram aprovados pelo PNLD e serão usados no 

triênio 2017/2018/2019. O primeiro critério de escolha dos livros foi a aprovação deles pelo PNLD; outro 

critério foi com base na leitura de seus critérios de divisão e a forma como veem a leitura, isso pode ser visto 

em suas resenhas, disponíveis na página do Guia Digital do PNLD (http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/). 

Tentou-se verificar entre os livros àqueles que consideram leitura como um processo de compreensão exterior, 

não pautada apenas em meio linguístico. Outro elemento que se verificou para a escolha foi se os LD’s 

mantinham um espaço exclusivamente para a leitura e interpretação de textos. 

 

5.1 CONHECENDO O CORPUS 

LIVROS AUTORES EDITORA/ANO 

Projeto Telárís Ana Trinconi Borgatto [et al.] EDITORA ÁTICA 2a edição - 

2015 

Português- 

Linguagens Thereza Cochar; William Cereja 

SARAIVA EDUCAÇÃO 9a 

edição - 2015 

Singular & Plural- Leitura, produção e 

estudos da linguagem 

Laura de Figueiredo; Marisa Balthasar; 

Shirley Goulart 

MODERNA 2a edição - 2015 

Universos- Língua Portuguesa Andressa Munique Paiva [et al.] SM 3a edição- 2015 

Para Viver Juntos- Português Ana Elisa De Arruda Penteado SM 4a edição- 2015 

Tecendo Linguagens Cícero Oliveira Silva [et al] IBEP 4a edição- 2015 

 

 

Todos os livros apresentam basicamente as mesmas seções: Leitura, produção de textos, oralidade e 

conhecimentos linguísticos. Esse era um dos critérios para serem aprovados pelo PNLD. Este trabalho focará 

nas seções que dizem respeito à leitura; especificamente, para se investigar os níveis de leitura que os livros 

apresentam. As análises começarão a ser feitas a partir da leitura dos textos, após, analisar-se-ão exercícios pré-

leitura para tomar conhecimento de como há uma preparação dos leitores para o texto e depois, verificar-se-á 

as questões pós-leituras, item por item, a fim de se verificar as marcas de conceitos da AD como os apresentados 

acima. 

 

2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 ANOS/ MESES 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
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N 
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v 

D 

e 

z 

Revisão 

Bibliográfica 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Contextualização e cotejo 

dos livros 

X X                     

Análises da formulação, 

constituição e circulação 

dos livros. 

  X X                   

Estudo- estrutura dos 

livros 

    X X                 

Definição do corpus 

      X X               

Definição de métodos de 

pesquisas 

        X X             

Análise dos exercícios pré 

e pós-leitura 

          X X X X X X X X     

Análise de 

conceitos 

discursivos 

          X X X          

Análises de elementos da 

leitura 

             X X X       

Investigação dos níveis de 

leitura 

                X X X    

Escrita- trabalho                    X X  

Apresentação                      X 

 

 

REFERÊNCIAS 

LOPES, M. Língua, Discurso Jornalístico e Escola: uma relação constitutiva In: MELO, Bárbara 

Olímpia Ramos de; CARVALHO, Diógenes Buenos Aires de; SOUSA, Raimundo Isídio de. Linguagens, 

Cultura e Ensino. 1 ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p. 131-148 

ORLANDI, Eni. Análise de discurso - princípios & procedimentos. 11 ed. Campinas: São Paulo, Pontes, 

2013. 

 . Discurso e Leitura. 9. ed. São Paulo, Cortez, 2012a. 

 . Discurso e Texto: formulação e circulação dos sentidos. 4 ed. Campinas: 

São Paulo, Pontes, 2012b. 

 . Paráfrase e Polissemia; a fluidez no limite do simbólico. Rua: Campinas, 

n.4, p. 9-19, 1998. 

PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Trad. Eni Orlandi. 2ed. Campinas, SP: 

Pontes, 1997 

PÊCHEUX, Michel; FUCHS, Catherine. A propósito da análise automática do discurso: atualização e 

perspectivas (1975). In: GADET, Françoise; HAK, Tony (orgs.).Por uma Análise Automática do Discurso: uma 

Introdução à obra de Michel Pêcheux. 4 ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2010. p. 163-253. 

 

  



 

 
447 

 

ANEXO C – PRÉ-PROJETO LG03: IDENTIDADE E VARIAÇÃO DOS ADJETIVOS 

NOVO E VELHO: UM ESTUDO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO 

LINHA DE PESQUISA: GRAMÁTICA E LÉXICO: DESCRIÇÃO E ENSINO 

 

IDENTIDADE E VARIAÇÃO DOS ADJETIVOS NOVO E VELHO: UM ESTUDO 

SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO 

 

Pré-Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do 

Piauí (PPGEL/UFPI) como requisito parcial da seleção 

do Mestrado em Letras 

Área de concentração: Linguística 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Auxiliadora Ferreira 
Lima 

TERESINA 

2016 

 

1 IDENTIFIÇAO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os adjetivos, no geral, são sempre definidos como a palavra que expressa uma qualidade ou 

característica do ser. Na gramática normativa o adjetivo sempre exerce funções sintáticas relativas aos 

substantivos, atuando como adjunto adnominal ou como predicativo do sujeito ou do objeto. De acordo com 

Rocha Lima (2011, p. 46), "o adjetivo é a palavra que restringe a significação ampla e geral do substantivo”. 

O adjetivo é também definido por "ser a classe de lexema que se caracteriza por constituir a delimitação, 

isto é, por caracterizar as possibilidades designativas do substantivo, orientando delimitativamente a referência 

a uma parte ou a um aspecto do denotado.” (BECHARA, 2009, p. 142). O estudo dos adjetivos, nas gramáticas 

normativas, na maioria das vezes, é realizado por meio de definições e prescrições de regras, desconsiderando 

o papel da língua em uso para a compreensão do sentido dos adjetivos, pois, de fato, isso não constitui o papel 

da gramática, mas na atual conjuntura de ensino e as propostas do PCN’s é intrínseco explorar o ensino na 

articulação léxico e gramática em uma reflexão que leve o aluno a entender o processo de construção de 

significação. 

Considerando o sentido dos adjetivos, consultamos o significado dos adjetivos novo e velho em três 

dicionários da Língua Portuguesa, a saber: Grande Dicionário Sacconi (SACCONI, 2010), Novo Dicionário 

Aurélio do Século XXI (FERREIRA, 1999), e Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS, 

2001). 

Os três dicionários supracitados concordam que novo significa: nasceu ou apareceu recente, de pouca 

idade, cuja vida ou existência é posterior a outro indivíduo, sem experiência, cuja forma ou estrutura se mostra 

modificada em relação a outro, original e entre outros. Já o velho significa o que não é novo, que tem muito 

tempo de vida, que data de uma época remota, que se contrapõe ao moderno, homem idoso, desusado, obsoleto, 

tratamento de intimidade, bem como outros significados. 

Se pensarmos nos enunciados o carro está novo e o homem está velho o sentido de novo, segundo o 

dicionário, corresponde ao de pouco uso e já o de velho ao de idade avançada. No entanto, como se constitui o 

funcionamento semântico- enunciativo dos adjetivos novo e velho? A interação entre as unidades lexicais é 

importante para a construção dos sentidos dos adjetivos novo e velho? Qual a identidade dos adjetivos novo e 

velho considerando a diversidade de sentidos de suas ocorrências? 

Com fundamento na Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas (doravante TOPE), postulada por 

Antoine Culioli (1990) que adota uma linha de investigação voltada para a identidade e variação das unidades 

morfolexicais, a qual é desenvolvida por Franckel (2006, 2011), Vogué (2011) e Paillard (2011), consideramos 

que os valores dos adjetivos novo e velho são construídos a partir das noções a que estão relacionados. Então, 

segundo o que postula essa teoria, o valor atribuído a uma expressão linguística não é fixo, estável, como nas 

gramáticas tradicionais, mas sim construído no e pelo enunciado. 

Partimos da hipótese de que existe algo de invariante que constitui a identidade dos adjetivos novo e 

velho, ou seja, que viabilize a estabilização dos valores desses adjetivos, valores que podem ser observados nas 

suas realizações nos enunciados. Assim, a identidade de um termo lexical não se caracteriza como um sentido 

primeiro que irá ser um fio condutor de todos os outros sentidos, ela corresponde a um potencial que se atualiza 

somente em diferentes empregos da palavra, ou seja, nas interações variáveis com seu ambiente textual. Em 

consonância com a postura teórica adotada, também temos como hipótese que para se identificar o sentido de 

um adjetivo - no nosso caso novo e velho - é necessário que se chegue as representações semânticas que 

circundam o nome no enunciado em que eles se encontram. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Há alguns anos o Grupo de Estudos da Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas (GETOE), da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), vem desenvolvendo o projeto intitulado: Unidades Lexicais: Identidade 

e Variação em uma Dinâmica de Interação, no qual os pesquisadores trabalharam e continuam trabalhando a 

construção de sentidos de alguns verbos e adjetivos em enunciados pelo viés da Teoria das Operações 

Predicativas e Enunciativas, a qual afirma que o sentido nunca é dado, mas é construído no e pelo enunciado. 

Podemos citar aqui como resultados das pesquisas realizadas pelo GETOE os estudos de Lima (2013), 

Santos (2013), Silva (2014), e Sousa e Lima (2015), cujo objetivo consistiu em analisar a construção de sentidos 

das ocorrências dos adjetivos bom, fiel e falso, grande, bem como fino e grosso, respectivamente. Tais estudos 

concluíram que por meio de uma dinâmica de interação, decorrem variações de sentidos para um mesmo 

adjetivo e, é na diversidade de sentidos que a identidade se estabelece. 

Justificamos nossa pesquisa pelo fato de temos participado do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), por intermédio do qual tivemos a oportunidade de trabalhar com as 

ocorrências dos adjetivos fino e grosso pelo viés teórico da TOPE, por isso decidimos continuar trabalhando 

com a mesma teoria, no entanto, agora iremos descrever o funcionamento semântico-enunciativo dos adjetivos 

novo e velho, considerando a construção de sentidos de suas ocorrências. 

Nossa pesquisa irá contribuir para os estudos linguísticos, sobretudo, para a Linguística Enunciativa, 

visto que se desconhece uma análise desta abordagem nas pesquisas do português do Brasil em relação aos 

adjetivos novo e velho, assim como contribuirá para fomentar trabalhos nesta linha de investigação, a qual 

articulam léxico e gramática em uma perspectiva enunciativa. 

Justificamos ainda nossa pesquisa por sua relevância teórica, uma vez que trará reflexões quanto ao uso 

representativo das formas linguísticas na atividade de linguagem. Ela também mostrará a importância da 

interação entre as unidades lexicais no enunciado na construção dos sentidos das ocorrências dos adjetivos 

novo e velho. 

 

2 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Descrever o funcionamento semântico-enunciativo dos adjetivos novo e velho na perspectiva da Teoria 

das Operações Predicativas e Enunciativas (TOPE), de Antoine Culioli, em textos orais. 

 

3.2. Específicos 

• Analisar como se dá o processo da construção de sentidos dos adjetivos novo e velho em diferentes 

enunciados; 

• Verificar a importância da interação entre as unidades lexicais para a construção dos sentidos dos 

adjetivos novo e velho; 

• Estabelecer a identidade dos adjetivos novo e velho através da diversidade de sentidos de suas 

ocorrências. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Linguística da Enunciação 

 

 

 

 

 

Segundo os estudos realizados por Flores (2008), o campo da Linguística da Enunciação1 pode ser 

dividido em dois grupos: No primeiro estão incluídos os autores que não formularam um modelo de análise 

como, por exemplo, Benveniste, Bally, Sechehaye e Guillaume; e o segundo consiste no grupo de autores que 

formularam propostas teórico-metodológicas, dentre eles Jakobson, Ducrot, Authier-Revuz, Culioli, Fuchs 

entre outros. Embora os autores do primeiro grupo não tenham elaborado uma proposta de análise, eles são 

considerados "os fundadores” do campo. 

Estudar a linguagem pelo viés de uma teoria da enunciação é estudá-la do ponto de vista semântico, uma 

vez que o núcleo de qualquer teoria enunciativa sempre é o sentido, por isso pode ser estudado na enunciação 

todo mecanismo linguístico cuja realização integra seu próprio sentido e que se auto-referencia no uso que o 

sujeito faz da língua. 

Flores (2008) ressaltar que enunciação é diferente de enunciado, tendo em vista que a estrutura 

enunciativa é uma instância pressuposta que está na origem de todo e qualquer enunciado. Ela não é observável 

em si, sendo por natureza efêmera. Já o enunciado é o produto da enunciação e o observável consiste nas marcas 

da enunciação no enunciado. Para Benveniste, a enunciação é entendida como o "colocar em funcionamento a 
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língua por um ato individual de utilização” (2005 [1976]). Isso possibilita separar ao mesmo tempo o ato, objeto 

de estudo da Linguística da Enunciação, do produto, isto é, do enunciado. 

Podemos dizer de maneira sistematizada que a enunciação é um acontecimento irrepetível haja vista 

serem irrepetíveis as condições de tempo, espaço e pessoa de cada enunciação, em contrapartida, o enunciado 

é repetível, pois ele pode aparecer diversas vezes. Por exemplo, o enunciado: A porta está aberta é da ordem 

do repetível, pois ele pode aparecer diversas vezes quanto o locutor desejar. Porém o tempo presente da 

enunciação no que se refere ao qual se define tempo presente do verbo é sempre único a cada vez que o 

enunciado é proferido. 

Neste estudo, não se pretende aprofundar os conceitos da Linguística Enunciativa. 

Por isso, dizemos que a enunciação é irrepetível, isto é, as condições de produções do enunciado são 

sempre únicas. Dessa maneira, a significação é desenvolvida no e pelo enunciado através de uma dinâmica de 

interação. O enunciado é uma sequência que se torna interpretável pela estabilização de um de seus contextos 

possíveis, sendo desencadeados a partir da sequência. 

 

4.1 Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas 

 

A Teoria das Operações Predicativas Enunciativas2, postulada pelo linguista francês Antoine Culioli, 

preocupa-se em explicar o processo de produção e reconhecimento dos enunciados emitidos pelo 

falante/ouvinte em uma situação de interação verbal, dessa forma, seu foco não é a maneira como sujeito se 

enuncia, mas com se dá o processo de construção de sentidos dos enunciados por meio das relações de interação 

das unidades lexicais, isto é, as relações cotextuais e contextuais, sendo a última desencadeada pelo próprio 

enunciado. 

De acordo com Lima (2000), o processo de construção do enunciado envolve três momentos básicos, 

são eles: a constituição de uma lexis - relação primitiva- a relação predicativa e a relação enunciativa. "O 

esquema da lexis é abstrato, constituído de três lugares vazios, representado sob a forma < 0 1 n >. Os lugares 

vazios são preenchidos por argumentos (argumento 1 e argumento 2, respectivamente) e o lugar vazio p, por 

um predicado (p. 64) ”. A partir do esquema de uma lexis que se estabelecerá uma relação entre os termos, visto 

que o lugar ocupado por um termo depende das propriedades de cada termo, da compatibilidade das 

propriedades quando os mesmos são opostos em relação, e do objetivo do sujeito enunciador/co-enunciador. 

A segunda etapa, a relação predicativa, compõe-se da organização dos elementos da lexis pelo sujeito 

enunciador/co-enunciador na direção de determinar em torno de qual termo o enunciado será organizado. É 

válido ressaltar que "não há uma correspondência entre a organização da lexis e a do enunciado, podendo vários 

enunciados possuir a mesma lexis (LIMA, 2000, p. 66)”. 

E por fim, a etapa da relação enunciativa, consiste no momento em que é acionado o esquema básico de 

uma interação verbal, isto é, quem enuncia? O que enuncia? A quem enuncia? Pois "é a relação enunciativa que 

consolida a passagem de um pré-enunciado para um enunciado. Esta consolidação se dá por meio das operações 

de determinação, da aplicação das categorias de tempo, aspecto e das modalidades (LIMA, 2000, p. 69)”. 

Para a TOPE o momento de construção do enunciado envolve algumas operações, são elas: de 

determinação, extração, flechagem, varredura, modais e aspectuais. A operação de determinação consiste em 

um fenômeno da linguagem responsável por um conjunto de operações que possibilitam a presença de marcas 

que antecedem os nomes como, por exemplo, os artigos, pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos, 

exclamativos e interrogativos. "ela constitui um conjunto de operações elementares aplicadas sobre a intenção 

e a extensão de uma noção (LIMA, 2000, p. 70)”. 

Ao sujeito enunciador é permitido isolar um ou mais elementos de uma classe de ocorrências por 

intermédio da operação de extração, a mesma se dá sobre a extensão de um domínio nocional, logo após temos 

a manifestação da operação de flechagem, a qual acontece quando perante duas ocorrências, a segunda é 

identificada com a primeira. Já a operação de varredura se caracteriza por não se deter em uma única ocorrência, 

mas percorre um conjunto de ocorrências sem selecionar um ou outro elemento, operando sobre cada elemento 

de um conjunto ou sobre a sua totalidade. 

Segundo Valentim (1998), a modalização consiste em uma operação por meio da qual se configura uma 

modalidade como categoria gramatical.  

 

 
2 Não pretendemos nos aprofundar nos aspectos teóricos da TOPE, iremos apenas pontua-los. 

A modalidade é classificada em quatro tipos por Culioli: as assertivas, as que envolvem de um lado o possível 

e, de outro, o eventual, as de natureza apreciativas e, por último, as de natureza intersubjetiva. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Conforme a TOPE, o processo de construção de sentidos dos enunciados se dá por meio das relações de 

interação das unidades lexicais, isto é, as relações cotextuais. Flores (2008) argumenta que o desafio da teoria 

culioliana consiste em analisar as operações enunciativas marcadas nos enunciados, que são pistas da relação 

entre a atividade de linguagem e as línguas, assim como os mecanismos podem ser generalizados e devem ser 

diferenciados das condições efetivas que conduzem a produção de um enunciado no tempo e no espaço de uma 

enunciação única. 
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Por isso, nossa pesquisa será desenvolvida por meio do método descritivo, pois de acordo com Oliveira 

(2001), é um tipo de abordagem metodológica que se caracteriza por permitir ao pesquisador a obtenção de 

uma compreensão mais nítida do comportamento de vários fatores e elementos que influenciam determinado 

fenômeno, no nosso caso, a identidade e variação dos adjetivos novo e velho pelo viés da Teoria das Operações 

Predicativas e Enunciativas. 

As ocorrências com as marcas novo e velho serão retiradas do corpus denominado PORFATER - 

Português Falado por Teresinenses, o qual contém 482 páginas e tratar-se de enunciados orais, bem como 

consiste em um material resultado de entrevistas de cunho informal realizadas com um grupo de estudantes do 

Ensino Fundamental (5° ao 9° ano) e Médio (3° ano) de escolas públicas e particulares de Teresina. O material 

é parte do projeto Aspectos do Português Falado por Estudantes Teresinenses, desenvolvido no Centro de 

Ciências Humanas e Letras, da Universidade Federal do Piauí, cujo conteúdo serve de banco de dados para os 

estudos da comunidade cientifica, assim como para o público geral. 

Os dados serão analisados, como já dissemos sob uma perspectiva descritiva, uma vez que o intuito não 

é quantificar as ocorrências com as marcas de novo e velho, no entanto, ir em busca dos "observáveis” nos 

enunciados, isto é, entender como se dá o processo de construção do sentido nessas marcas a partir da integração 

entre cotexto (organização/sequência do enunciado) e contexto (possíveis cenários que permitem a 

interpretação do enunciado). Assim, a análises dos dados obedecerão às seguintes etapas: 

1) Situaremos a relação cotexto e contexto, considerando que o enunciado consisti em uma sequência 

que se torna interpretável somente pela estabilização de um dos seus possíveis contextos; 

2) Agruparemos as ocorrências de novo e velho tendo como parâmetro a proximidade semântica e o 

aspecto de anteposição e posposição em relação ao nome; 

3) Iremos elaborar uma Forma Esquemática, a qual é uma representação metalinguística que busca 

explicar a identidade semântica das noções linguísticas lexicalizadas, neste caso, os adjetivos novo e velho. 

Após a realização das etapas supracitadas trabalharemos com o conceito de Invariânça, que de acordo 

com os estudos de Franckel (2006) todas as unidades lexicais possuem capacidades de serem definidas em 

Forma Esquemática, dado que é por meio da diversidade das ocorrências de uma determinada unidade - no 

nosso caso novo e velho- que podemos fazer a abstração do que é regular no uso dos adjetivos. 

 

6 CRONOGRAMA 

Atividades 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 

Cumprimento de créditos teóricos X X    

Revisão Bibliográfica X X X X  

Levantamento e seleção de dados   X   

Análise dos dados   X   

Seminário de Projetos   X   

Redação e revisão de texto para Qualificação 

  
X X 

 

Qualificação    X  

Redação do texto Final após a qualificação    X X 

Banca da Dissertação     X 
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2017 

 

PROBLEMA DE PESQUISA  

Podemos conceber que eventos de letramento são considerados como as práticas sociais de uso da leitura 

e da escrita em um espaço social, em que as práticas de letramento segundo Lopes (2004), estão atreladas à 

cultura de um determinado grupo social, pois a medida em que este grupo faz uso constante não só da leitura, 

como também da escrita em sociedade, a cada vez mais, vai se adaptando a tais usos e práticas no contexto 

social. 

Segundo Melo e Pereira (2012) a palavra letramento surgiu a partir do momento que o termo 

alfabetização não abarcava os múltiplos sentidos de uso que o letramento, até hoje, possibilita. Isto é, não era 

suficiente para contemplar os variados usos da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, por conta dessa 

abrangência, a palavra letramento surgiu. 

Alguns anos atrás, a escrita era tida como uma tecnologia neutra, que não priorizava uma situação 

comunicativa entre os sujeitos no contexto social, ou seja, este não era levado em conta, mas eram considerados, 

em primeira instância, os aspectos intrínsecos, levando, assim, o indivíduo a um pensamento racional. 

Diante de tal evidência, Street (1984) apud Lopes (2004) busca investigar o uso da escrita por um outro 

viés, em que apresenta um modelo autônomo de letramento na perspectiva de um modelo ideológico de 

letramento. Em outras palavras, esse pesquisador traz o argumento de que a escrita não deve ser tomada como 

algo neutro, pois se faz presente desde os eventos mais simples da comunicação humana aos aspectos 

ideológicos da sociedade. 

Por conta disso, partindo do pressuposto de que são os usos da leitura, da oralidade e da escrita que se 

tornam importantes nos contextos social e escolar, e que no ambiente escolar, os alunos se deparam com uma 

imensa variedade de textos, sejam eles orais ou escritos e, ao mesmo tempo, em que esses textos possuem uma 

determinada finalidade ou propósito comunicativo, cabe, então, ao aluno, além de compreender, saber fazer 

uso desses textos nos contextos sociais, pois, muitas vezes, o uso que se faz da escrita e da fala no contexto 

escolar pela maioria dos alunos, estar limitado às prescrições gramaticais da língua, resta investigar, também, 

se tais usos partem de uma situação comunicativa interacional. Então, através destas observações, surgiu o 

seguinte problema de pesquisa: Como os alunos da Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública fazem 

uso da escrita em sala de aula? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tem sido notória a importância e desenvolvimento de vários estudos na área do letramento. Isso ocorre, 

porque diversos pesquisadores que debatem sobre esse tema, ressalvam a importância desse fenômeno, como, 

por exemplo, (SOARES, 2010, p. 55) diz que "o fenômeno de letramento ainda é pouco percebido em nossa 

sociedade”. Dito de outra maneira, por mais que, diversas pesquisas debatem o tema em questão, ainda, assim, 

há um certo "desconhecimento” desse termo por parte de muitos falantes. 

Esse desconhecimento parte de alguns aspectos: i) em razão do termo letramento ser recente na Língua 

Portuguesa; ii) por ser um fenômeno amplo que ultrapassa os limites do que significa ser alfabetizado, iletrado 

e analfabeto; iii) por ser um termo que não é usual pela maioria dos falantes na sociedade. 

Outro ponto importante, é que a linguagem organiza a vida em sociedade, pois a partir do momento que 

o indivíduo utiliza a leitura e a escrita em sociedade e passa a compreender o uso que se faz desses aspectos, 

esse sujeito, de certa forma, se torna um ser social (Soares 2010), pois não só compreende, como também 

participa de diferentes contextos sociais, ampliando, assim, suas práticas de letramento. 

Nessa mesma perspectiva, Lopes (2004) defende que a escrita se torna importante, porque caracteriza-

se como uma tecnologia, ou seja, pelo modo como a escrita se arraigou na sociedade, hoje ela se torna tão 
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importante que o homem não é capaz de viver sem utilizá-la e, além disso, ela estar presente em todos os 

contextos sociais do indivíduo. 

Dessa maneira, a escolha por investigar o uso da escrita na Educação de Jovens e Adultos-EJA, se dá 

porque partimos do pressuposto de que os alunos dessa modalidade de ensino, são muitas vezes, oriundos de 

uma realidade social afetada, que não tiveram uma vida escolar regulada, ou até mesmo, porque não tiveram 

tantas oportunidades durante o período escolar e que, por conta disso, tiveram que fazer determinadas escolhas 

em relação aos estudos. Outro fator que justifica isso, é que são alunos de diferentes realidades sociais e 

diferentes idades. 

Então, trabalhar em cima de uma realidade como essa é de suma importância, para que esses alunos 

possam compreender como se dá o fenômeno de letramento, uma vez que este não é tão percebido na sociedade, 

para que se perceba, também, como esses discentes fazem uso da escrita no ambiente escolar, porque um tema 

como esse contribui bastante nas lacunas a serem preenchidas no que se refere ao fenômeno de letramento no 

contexto de ensino. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

• Investigar os usos da escrita na Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública de Teresina-Pi. 

 

Objetivos Específicos 

• Reconhecer a importância da escrita; 

• Verificar os tipos de textos escritos que circulam no contexto escolar dos estudantes da EJA; 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

O termo letramento corresponde as práticas e atividades sociais que o homem realiza em sociedade. Isto 

é, as vivências, as interações, o uso da linguagem, sendo ambas, demarcadas pela utilização da escrita e da 

leitura em contextos sociais diversos. 

Nesse sentido, o mundo moderno exige, a cada vez mais do homem, o domínio das habilidades 

linguísticas nas interações discursivas, sejam elas orais ou escritas. Isso acontece, porque a linguagem se torna 

ampla no contexto social, ultrapassando os limites de uso e de sentido "[...] em diversas situações de interação 

com outros homens” (MAGALHÃES NETO, p. 51,2015). 

A partir do momento que o homem utiliza a fala e a escrita em um contexto interacional determinado, 

torna-se um ser social, pois ao tempo que interage, comunica e participa em sociedade, novos eventos de 

letramento surgem. 

Dessa forma, a palavra letramento, segundo Magalhães Neto (2015), não traz apenas um sentido, mas 

apresenta diferentes concepções, pois o homem utiliza a escrita, a leitura e a fala, conforme suas necessidades 

de uso, em que cada atividade se torna peculiar para que o indivíduo se torne um ser social. 

Nesse caso, o letramento se diversifica porque o homem sempre estar realizando novas práticas sociais, 

ou seja, faz uso constante da leitura e da escrita de diferentes maneiras. E todos esses aspectos contribuem para 

o surgimento de diversos eventos de letramento na esfera social, uma vez que é a linguagem que organiza a 

vida em sociedade. 

O termo letramento, na concepção de Soares (2010), se refere as ações sociais que levam o homem a 

utilizar a leitura e a escrita em sociedade. Ao discutir isso, traz o argumento de que alguns dicionários da língua 

Portuguesa não abordam o termo letramento1, mas sim palavras como alfabetização, alfabetizado, 

analfabetismo, analfabeto, letrado e etc. Quanto a palavra letramento, essa autora diz que, etimologicamente, 

vem do termo literacy que significa “[...] estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever” 

(SOARES, 2010, p. 17). Sobre isso, Soares (2010) discorre que esse termo apareceu pela primeira vez no livro 

de Mary Kato em 1986, intitulado “no mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística”. 

Também aponta que esse termo aparecia em algumas décadas no dicionário Caldas Aulete e significava 

ser uma palavra de concepção antiga e em desuso. Porém, fora desse conceito, percebemos que as palavras não 

necessitam do tempo para aparecer e desaparecer, porque são os usos, os fenômenos sociais que fazem com 

que as palavras vão apresentando mudanças ao longo dos tempos. 

 

 

1 Soares (2010) diz que a palavra letramento se trata de um termo recente na língua Portuguesa 

e que ainda gera muitas discussões. 

 

Nesse sentido, a escrita está associada a uma tecnologia que apresenta inúmeras concepções de uso, 

sejam elas institucionais, sociais, culturais, econômicas, políticas, linguísticas e cognitivas. Isso ocorre, porque 

do ponto de vista individual, quando o homem passa a utilizar a leitura e a escrita em sociedade, passa a se 

envolver nas práticas sociais, alterando, assim, seu estado e/ou condição de letramento. Já do ponto de vista 

social “[...] a introdução da escrita em grupo até então ágrafo tem sobre esse grupo efeitos de natureza social, 
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cultural, política, econômica, linguística” (SOARES, 2010, p. 18), ou seja, é através desses impactos que o 

homem vivencia diferentes práticas de letramento. 

Dessa maneira, Soares (2010) pontua que não basta necessariamente saber ler e escrever, mas, além 

disso, o mais importante é saber fazer uso da leitura e da escrita na sociedade, porque é através do uso que as 

atividades sociais fazem sentido de fato para os indivíduos. Com base nessa mesma concepção, essa 

pesquisadora ressalta que em termos de letramento, letrado não é somente uma pessoa erudita e culta (como 

apresentam os dicionários), mas, principalmente, alguém que mesmo não sabendo ler e escrever, vivencia 

contextos sociais diversos, em que a escrita se faz presente. E continua que, até mesmo, uma criança que não 

tenha desenvolvido as habilidades de ler e escrever, mas que folheia textos, brinca de escrever e percebe os 

usos de tais atividades, estaria já, adentrando no processo de letramento. 

Segundo Soares (2010), a pessoa que vivencia, compreende e faz uso constante da leitura e escrita em 

sociedade, muda de estado e condição de letramento, mas essa mudança não quer dizer que se trata da classe e 

posição social do indivíduo, mas sim das concepções socioculturais, das relações com os outros, do seu lugar 

na sociedade e, até mesmo, “[...] passa a ter uma forma de pensar diferente da forma de pensar de uma pessoa 

analfabeta ou iletrada” (SOARES, 2010, p.37). 

Dessa forma, o letramento é um termo amplo que envolve diversas concepções de uso tanto da leitura 

quanto da escrita nas práticas diárias. Essa autora faz a distinção entre o ser letrado e o alfabetizado e pontua 

que aquele se refere ao sujeito que, além de utilizar a leitura e a escrita cotidianamente, compreende a função 

de tal uso, bem como responde às exigências do meio social. Já o alfabetizado corresponde ao indivíduo que 

somente sabe ler e escrever, mas que não pratica com frequência o uso desses aspectos nas demandas sociais. 

Como dissemos, o letramento é bem mais amplo que a alfabetização, pelo fato de abarcar concepções 

variadas de uso da leitura e da escrita, cujo uso extrapola o conceito de alfabetização apresentado nos 

dicionários. Então, são os usos frequentes da escrita e da leitura na sociedade que fazem com que o indivíduo 

mude de estado e condição de letramento. 

Com base nisso, Marcuschi (2003) discute oralidade e escrita como duas práticas sociais porque não se 

pode investigar essas duas noções levando em conta apenas suas semelhanças e diferenças, tendo em vista que 

analisar as relações estruturais entre ambas seria exclusivamente centrar-se no código linguístico. 

Nesse sentido, esse autor busca esclarecer que as relações entre oralidade e escrita representam uma 

diferenciada concepção de língua e de texto. Passando, assim, a ser denominada de “conjunto das práticas 

sociais”, uma vez que remetem aos processos discursivos da comunicação humana. 

Nessa mesma concepção, Kleiman (2007) diz que as funções da leitura, da fala e da escrita no cotidiano 

geram situações comunicativas diversas, ao mesmo tempo, levam o indivíduo a vivenciar práticas sociais de 

formas diferentes. 

 

METODOLOGIA 

 

Para trabalhar o tema em estudo será necessário um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo, em 

que será investigado como os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA fazem uso da escrita em sala de 

aula. O campo de pesquisa será as dependências de uma escola pública do município de Teresina - PI e o corpus 

de análise será a produção escrita dos alunos de uma turma da escola investigada, também serão analisadas as 

respostas dadas pelos alunos referentes à aplicação de um questionário, contendo dez perguntas sendo cinco 

abertas e cinco fechadas, com vistas a investigarmos quais os tipos de textos que esses discentes utilizam com 

frequência e com que finalidade usam. 

• A pesquisa é de cunho qualitativo e apresenta aspectos etnográficos, pois além de buscar investigar as 

condições de letramento dos sujeitos pesquisados de forma subjetiva, investiga as condições socioculturais dos 

sujeitos, a partir do preenchimento de uma ficha cadastro que cada um dos alunos da turma investigada deverá 

preencher com os dados pessoais e educacionais, em que se quer saber a origem de cada um participante no 

que se refere às condições de letramento do próprio aluno como também de sua família. Além desses pontos, 

serão analisadas algumas anotações que serão observadas em sala de aula; 

Para a realização desta pesquisa traçaremos algumas etapas: 

• Leituras para a seleção do referencial teórico; 

• Visita à escola para esclarecimentos e consentimento da pesquisa entre gestores, professores e alunos, 

para tanto será assinado o termo de consentimento livre e esclarecido; 

• Elaboração de questionários a serem aplicados junto os alunos; 

• Análise qualitativa;
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ATIVIDADES 

MESES-ANO 

2016 
2017 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Seleção do referencial teórico X X                 

Elaboração do projeto  X X                

Aprofundamento 

Teórico 

   X X X X X           

Início das aulas         X          

Encontros com o orientador          X         

Definições das categorias de análise           X X       

Disciplinas 

teóricas 

            X X X X X X 

 

 

ATIVIDADES 

2018 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Aprofundamento 

teórico 
X X 

          

Início das aulas 

  X          

Elaboração de questionários e 

fichas 

   X         

Envio de projeto ao CEP     X        

Projeto em apreciação ética      X X      

Leitura dos referencias 

teóricos e fichamentos 

       X X X X X 

ATIVIDADES 2019 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa em campo X X X 

         

Produção da dissertaÇão    X X X X X X    

Revisão da dissertaçã 

         X X  

Apresentação 

           X 
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ANEXO E – PRÉ-PROJETO LG05: O USO DE VÍDEOS LEGENDADOS E A 

COMPREENSÃO ORAL NO ENSINO DE LINGUA INGLESA SOB O OLHAR 

DO PROFESSOR 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - CCHL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL 

Campus Universitário Petrônio Portela, Bairro Ininga / Teresina-PI / CEP: 64049550 

Contato: posletras@gmail.com / (086) 32155942 / (086) 3215 5794 

 

 

Área de Concentração: Linguística 

 

O Uso Pedagógico das Tecnologias da Informação e da Comunicação no 

Ensino da Língua Inglesa 

 

Linha de Pesquisa: Variação Linguística, Oralidade e Letramento 

 

Orientador: Francisco Wellington Borges Gomes 

 

TERESINA 

2016 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O ensino de línguas estrangeiras (LE) passou por diversas mudanças ao longo do tempo. No início 

do século XX, saber uma língua significava dominar sua gramática e traduzir frases de forma isolada, sem 

contextualizá-las. As atividades de sala de aula se restringiam a leitura, tradução, listas de vocabulários a 

serem memorizados e não havia preocupação em fazer com que os alunos interagissem no idioma estudado. 

O foco não era a comunicação. 

No final do século XX e início do XXI, entretanto, surge a Abordagem Comunicativa do ensino de 

línguas, que centraliza o ensino na comunicação. Trata- se de ensinar o aluno a se comunicar em língua 

estrangeira e adquirir competência comunicativa. O objetivo não era mais a memorização de regras 

gramaticais da língua, mas o uso dela. 

Ao tratar da Abordagem Comunicativa da Língua, Brown afirma: 

Nós estamos explorando meios para uma comunicação real em sala de aula. 

Estamos tentando fazer com que nossos alunos desenvolvam fluência 

linguística, não apenas a precisão gramatical que tanto consumiu nossa jornada 

histórica. Nós estamos equipando nossos alunos com ferramentas para gerar 

uma performance linguística não ensaiada fora da sala de aula, para quando 

eles saírem do ambiente uterino da sala de aula. Estamos preocupados em 

como facilitar o aprendizado da língua entre nossos estudantes, não apenas 

com as tarefas imediatas de sala de aula. Nós estamos olhando para os 

aprendizes como parceiros em uma aventura cooperativa. (2004, p. 42)1 

A partir de então as tradicionais metodologias de ensino e conteúdos foram reformulados para 

atender às novas exigências. Em sala de aula, professores focariam em exercícios com funcionalidade, 

trabalhando situações cotidianas da vida do estudante, como pedir e dar informações, fazer convites e 

expressar interesses, Souza (2005). 

Nesse sentido, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) surgem para contribuir de 

forma positiva na reformulação do ensino de línguas, tanto por sua acessibilidade (hoje muitos alunos 

utilizam a internet, são adeptos das redes sociais, possuem e jogam em seus smartphones), como pela 

facilidade comunicativa que essas ferramentas proporcionam. 

 

1 Minha tradução para o trecho citado: “We are exploring pedagogical means for “real life” 

communication in the classroom. We are trying to get our learners to develop linguistic fluency, not just the 

accuracy that so consumed our historical journey. We are equipping our students with tools for generating 
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unrehearsed language performance “out there” when they leave the womb of our classrooms. We are 

concerned with how to facilitate lifelong language learning among our students, not just with the immediate 

classroom task. We are looking at learners as partners in a cooperative venture.” 

O modo como os alunos aprendem mudou. A maneira de se relacionarem uns com os outros e com 

as informações disponíveis também se modificou. Entretanto, o processo ensino-aprendizagem ainda se 

encontra vinculado a métodos tradicionais e formais que pouco estimulam a nova geração de alunos, além 

de não atender às exigências que o ensino de LE requer nos dias atuais. Dessa forma, o professor passou a 

concorrer - quase sempre em posição de desvantagem - dentro da sala de aula com jogos, redes sociais, 

aplicativos, entre diversas opções de uso que as tecnologias oferecem. 

Por que não utilizar as TIC de forma a aproveitá-las didaticamente? Elas poderiam contribuir para 

uma aprendizagem mais significativa? Como? Quais as barreiras encontradas por professores e alunos, bem 

como pelas escolas, no momento de utilizar as tecnologias? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

As pesquisas atuais confirmam que o ensino de língua inglesa pode ser beneficiado com o uso das 

novas tecnologias. No entanto, não se trata apenas de aplicar vez ou outra uma ferramenta tecnológica e 

não incorporá-la de maneira efetiva às práticas pedagógicas. É necessário um esforço muito maior. Segundo 

Freire (Org.) argumenta, o uso dessas tecnologias 

Exige conhecimentos do que está se passando com a sociedade, com as formas de educar, com as 

formas dos mais jovens, suas lógicas, etc. Exigem reflexões que nos permitem incorporar tais tecnologias 

como parte de projetos político-pedagógicos que levem em consideração as diversas faces do problema 

dessa difícil relação entre as tecnologias eletrônicas e digitais e uma determinada lógica, uma determinada 

racionalidade que se quer exclusiva e excludente. (2011, p.41) 

O fascínio que essas ferramentas despertam, porém, não pode se sobrepor a sua utilização 

pedagógica. É grande a diversidade de tecnologias disponíveis (computadores, tablets, smartphones, lousa 

interativa, softwares, entre outras), porém é imprescindível um planejamento prévio e uma seleção 

criteriosa daquela que mais se adequa aos objetivos do ensino. 

Além disso, a integração das tecnologias ao ensino é um processo que vem acompanhado de muitas 

dúvidas, inseguranças e incertezas que devem ser superadas por meio de formações de professores e da 

acessibilidade dessas ferramentas. 

O atual objetivo do ensino de língua inglesa é fundamentado na interação tanto entre professores e 

alunos, como entre os alunos. Assim sendo, o professor deve assumir uma postura dialógica, propondo ao 

aluno problemas e indagações que os façam sair da posição de passividade e se tornar um aluno ativo na 

busca de seus próprios conhecimentos. Essa é a postura esperada pelos docentes frente à reformulação do 

ensino. Para Ferreira (2010): 

 

Do ponto de vista pedagógico, uma vez que os sentidos são estimulados, a 

comunicação por essa via torna-se cada vez mais atraente e o processo de 

ensino aprendizagem pode tornar-se mais dinâmico. Os educadores, diante 

dessa realidade, necessitam adaptar-se, reinventar a velha sala de aula, rever 

suas práticas e aprender a lidar com essas ferramentas de aprendizagem. (p. 

61) 

 

Certamente o professor tem papel fundamental nesse processo de mudança do ensino, já que lhe é 

garantida a autonomia de discernimento a respeito dos procedimentos que devem ser utilizados em classe 

com os grupos de alunos sob sua responsabilidade Tardif; Lessard (2014). 

Apesar de lhes ser garantida essa autonomia em sala de aula, muitos professores ainda se sentem 

despreparados não apenas para fazer uso dos aparatos tecnológicos disponíveis, mas para integrá-los 

definitivamente às suas aulas. Falta-lhes, muitas vezes, formação necessária. A formação do professor de 

línguas estrangeiras é um investimento longo e pesado. Segundo Leffa (2001, p 3): "Sem esse investimento 

não se obtém um profissional dentro do perfil que se deseja: reflexivo, crítico e comprometido com a 

educação.” 

Buscando coerência com os objetivos da pesquisa quanto ao uso pedagógico das TIC, utilizar-se-á 

uma abordagem qualitativa do objeto de estudo. 

O fato de a pesquisadora ser docente do ensino de LI no IFPI explica a escolha da pesquisa 

participante como metodologia de pesquisa do projeto ora apresentado. De acordo com a definição de 

Severino (2007), a pesquisa participante é aquela em que o pesquisador “[...] compartilha a vivência dos 
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sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das 

suas atividades.” (p. 120). 

A pesquisa tem como cenário o IFPI e como sujeitos de pesquisa os professores de LI e os alunos 

das turmas de ensino médio desta instituição. 

Como técnica de coleta de dados, serão realizadas entrevistas, observações e análise documental dos 

planejamentos de ensino e propostas pedagógicas do IFPI. 

As entrevistas, que serão realizadas individualmente com professores e alunos, serão de natureza 

semiestruturadas, compostas por questões subjetivas e objetivas; as observações acontecerão de forma 

assistemática na rotina do trabalho dos professores e dos alunos em sala de aula; e a análise documental 

será usada como uma técnica de identificação, levantamento e exploração de documentos fontes do objeto 

pesquisado com o registro das informações retiradas nessas fontes que serão usadas no desenvolvimento 

do trabalho. Severino (2007). 

Por fim, para organização e análise dos dados coletados na pesquisa, será usado o método de análise 

de conteúdo de Bardin (1971), que compreende o momento inicial de pré-análise e exploração do material 

e em seguida, a interpretação e o tratamento dos resultados, sempre procurando alcançar os objetivos 

inicialmente propostos. 

 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE 

MAR/A 

BR/MAI 

(2017) 

JUN/JUL/ 

AGO 

(2017) 

SET/OU 

T/NOV 

(2017) 

DEZ/JA 

N/FEV 

(2017) 

MAR/A 

BR/MAI 

(2018) 

JUN/JU 

LR/AGO 

(2018) 

SET/OU 

T/NOV 

(2018) 

1. 

Revisão da Literatura 
X X X X 

   

2. Elaboração 

dos 

instrumentais 

  

X X 

   

3. Realização 

das 

entrevistas 

  

X X X 

  

4. Observação em 

campo X X X X X 
  

5. Avaliação da 

pesquisa 

 
X X X X X X 

6. Análise dos 

resultados 

   
X X 

  

7. Redação da 

dissertação 

    
X X X 

8. Qualificação e 

defesa da 

dissertação 

      

X 
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ANEXO F – PRÉ-PROJETO LG06: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

NOVAS FORMAS DE LER E ESCREVER COM O USO DO APLICATIVO 

WHATSAPP 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: UM ESTUDO A PARTIR DO TÓPICO DISCURSIVO 

 

ROTULAÇÃO E MULTIFUNCIONALIDADE DISCURSIVA NOS TEXTOS 

DISSERTATIVOS- ARGUMENTATIVOS 

 

Projeto de Pesquisa encaminhado ao 

processo seletivo de admissão do Programa 

de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Federal do Piauí (PPGEL/ UFPI) para ser 

desenvolvido na Área de concentração 

Estudos da Linguagem. 

 

TERESINA- PI 

2016 

 

1. PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: UM ESTUDO A PARTIR DO TÓPICO 

DISCURSIVO 

 

ROTULAÇÃO E MULTIFUNCIONALIDADE DISCURSIVA NOS TEXTOS 

DISSERTATIVOS- ARGUMENTATIVOS 

 

2. JUSTIFICATIVA 
Esta pesquisa no campo da linguística textual tem por objetivo colaborar nas discussões teóricas e 

nas abordagens metodológicas sobre os processos de leitura e produção de textos, mais especificamente na 

construção tópica. 

Postulamos, no início desta pesquisa, a observação do emprego de grupos nominais rotuladores, 

destacando a função destes elementos linguísticos como encadeadores dos tópicos discursivos, ou seja, 

estudaremos o funcionamento desses operadores na progressão textual, sumarizando porções do texto, 

explicitando ou não, uma relação com a estruturação das ideias no texto, nas redações (texto dissertativo 

argumentativo) de alunos das 2a e 3a séries do Ensino Médio em uma escola de rede filantrópica Unidade 

Cenecista Popular de Teresina, Teresina-PI, um pré-requisito para a escolha da instituição foi o fato de ela 

participar de um projeto filantrópico que concede bolsas de estudo para comunidades/famílias carentes. 

No entanto, na seleção dos dados para o estudo, partimos para estudar a estruturação do texto feita 

pelos alunos, selecionando o tópico discursivo como objeto de estudo e verificando que estratégias 

poderiam explicitar o encaminhamento tópico. 

O estudo, pois, tem como enfoque o planejamento e o desdobramento da temática do texto, no texto, 

assinalando os constituintes tópicos como linha estruturante dos discursos, seja oral ou escrito, 

particularizando o discurso escrito como fonte de estudo, haja vista estudarmos a escrita de textos 

dealunos/as. O tópico, assim, será abordado como um processo constitutivo da discursividade. 

Entendemos que a referenciação, ou seja, processo de criação e recriação do discurso nas práticas 

de linguagem, em diversos contextos interativos, implica, da parte dos interlocutores, a realização de 

escolhas linguísticas significativas para a produção de dizeres, entre as múltiplas possibilidades que a língua 

oferece. Esse processo diz respeito, então, às operações efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se 
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desenvolve. Dessa forma, o sujeito faz escolhas significativas para representar estados de coisas, com vistas 

à concretização do seu projeto de dizer (KOCH, 2003). Isto é, os processos de referenciação são escolhas 

do sujeito em função de um querer-dizer, expressando suas intenções. 

Essas intenções são marcadas no texto produzido pelos/as alunos/as que a delineiam em linhas de 

planejamento expressas por meio da coerência argumentativa. Trata-se de um percurso de produção 

esperado. O que foge à regra é o que constitui alvo de acompanhamento mais cuidadoso pelo professor, 

pois não se trata de identificar que o/a aluno/a não organiza o texto e nem estabelece parágrafos; mas, sim, 

do fato de ele/a não ordenar adequadamente as ideias, o que envolve o uso de operações lógicas e a 

capacidade de processamento cognitivo, o que compreende situações de aprendizagem que requerem 

atividades mais complexas com a linguagem na sala de aula. 

 

3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

3.1 Geral: Contribuir nas discussões teóricas e nas abordagens metodológicas sobre os 

procedimentos de leitura e produção de textos, mais especificamente na construção tópica nas 

produções textuais (textos dissertativos argumentativos) de alunos das séries finais do ensino 

médio. 

 

3.1.1  Específico: Colaborar na identificação e articulação dos tópicos discursivos nas 

produções de textos dos alunos; 

3.1.2 Específico: Promover discussões teóricas acerca da articulação tópica e da construção do 

parágrafo nas produções textuais dos alunos; 

3.1.3 Específico: Tentar cooperar para que a discussão a respeito da produção textual na escola 

seja mais produtiva, a fim de que o professor mantenha um olhar mais cauteloso ao texto do aluno, 

observando não só a partir de recursos léxico-gramaticais, mas também a partir de aspectos sócio-

cognitivos. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 O TÓPICO DISCURSIVO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A literatura nos permite definir o tópico discursivo como porções informacionais que mantém a 

coerência temática de uma unidade maior que é o texto. Esses conteúdos se desenvolvem a partir da relação 

estabelecida entre os interlocutores do texto falado ou escrito, considerado a intenção comunicativa. Assim, 

um determinado tópico se mantém dominante ou é estabelecido como novo a partir de sua relevância e 

necessidade na prática comunicativa oral ou escrita. 

O tópico discursivo, assim, é uma propriedade geral da organização do discurso, por se tratar de um 

meio de planejamento para a realização da conversação. Trata-se de um planejamento que progride pelas 

atividades que desenvolvemos nas diversas formas de interação. Desse modo, organizamos os enunciados 

conversacionais, ou seja, as unidades discursivas. 

Há teóricos que trazem a definição sobre o tópico, nos estudos definidos por Brown e Yule (1983) 

conceitua o tópico como "aquilo do que se está falando”, mas ele (o tópico) só pode ser compreendido 

dentro do processo interacional, já que a interação intervém diretamente na sequência tópica. Koch (1992), 

ao analisar textos falados, define tópico como "aquilo sobre que se fala” e previne que a noção de tópico 

discursivo é mais complexa e abstrata. Van Dijk(1992), ao abordar a noção de tópico, o faz partindo de duas 

outras informações, a de micro e macroestrutura semântica. 

Assim, os discursos, utilizados em contextos sociais, são concretizados como sequências de ações 

de fala e como ações de fala global. Em nível micro, pressupõe-se a dicotomia tópico/comentário, com 

colocações textualmente dependentes, atribuídas a fragmentos de estrutura semântica das sentenças num 

discurso. Em nível macro, uma macroestrutura é que define coerência do discurso e marcar com sinais a 

questão central ou tópico, que pode ser expressa pelo resumo do discurso. 

No Brasil, a noção de tópico discursivo surge no contexto dos trabalhos do Projeto de Gramática do 

Português Falado (PGPF), especificamente no interior do subgrupo Organização textual-interativa. O 
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Grupo estava inserido em um projeto de elaboração de uma gramática do português falado e, por trabalhar 

com o plano do texto, necessariamente devia formular categorias de estatuto textual, não previstas na 

descrição gramatical que recorta a frase como unidade de análise; além disso, tais categorias tinham de ser 

pertinentes ao enfoque pragmática da linguagem, concebida como interação social, condizente com a 

perspectiva textual-interativa então assumida (Jubran, 2006). 

O grupo de Organização Textual- Interativa do PGPF atribuiu duas características ao tópico: a de 

centração e a de organicidade. A centração abrange os seguintes traços: 

concernência: relação de interdependência semântica entre os enunciados -implicativa, associativa, 

exemplificativa ou de outra ordem - pela qual se dá sua integração no referido conjunto de referentes 

explícitos ou inferíveis; 

relevância: proeminência desse conjunto, decorrente da posição focal assumida pelos seus 

elementos; 

pontualização: localização desse conjunto, tido como focal, em determinado momento da 

mensagem. (JUBRAN, et al., 1992, p. 360) 

A organicidade está relacionada à relação de interdependência tópica, podendo dividir-se em tópicos 

mais específicos ou de menor abrangência. Essa organicidade pode ser também observada e analisada em 

dois níveis: no plano hierárquico e no plano sequencial. 

A estratégia textual-interativa componente desta reflexão é a articulação tópica. A topicalidade é 

assumida como um princípio organizador do texto. A análise da organização tópica leva em consideração a 

assimilação e demarcação de partes dos tópicos e das metodologias pelos quais esses segmentos se 

espalham na linearidade do texto e se recobrem hierarquicamente. 

 

5. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Analisaremos produções dissertativas escolares escritas por alunos do Ensino Médio (2° e 3° séries) 

de uma instituição educacional em Teresina- PI. Para ser feita a análise das redações dos/as alunos/as, o 

primeiro passo foi buscar o conhecimento teórico acerca do tópico discursivo: como ele se define, como se 

dá o seu processamento nos textos, como é possível identificá-lo. Após, selecionamos/ coletarmos as 

produções textuais- redações de texto dissertativo argumentativo, o que equivale ao número de alunos das 

turmas acompanhadas, dos quais serão feitas as leituras e, em alguns desses textos, o acompanhamento da 

construção tópica. 

Para Jubran et al. (1992) a organização tópica pode ser ressaltada em dois níveis: no plano 

hierárquico e no plano sequencial. No plano hierárquico, as sequências textuais se estendem em 

supertópicos e subtópicos, dando origem aos quadros tópicos, caracterizados, obrigatoriamente, pela 

centração num tópico mais abrangente e pela divisão interna em tópicos co- constituintes; e, possivelmente, 

por subdivisões sucessivas no interior de cada tópico co-constituinte, "de forma que um tópico pode vir a 

ser ao mesmo tempo supertópico ou subtópico, se mediar uma relação de dependência entre dois níveis não 

imediatos” (1992, p. 364). 

 

 

Analisando o quadro acima, nos níveis (1) e (2), o tópico T1 funciona como supertópico em relação 

a T2.1 e T2.2 que, subordinados a ele, estão na condição de subtópicos, formando o quadro tópico A. Da 
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mesma maneira, se observar para a relação entre tópicos dos níveis (2) e (3), tem-se o quadro tópico B, no 

qual T2.2 é o supertópico, e ao qual se ligam os subtópicos T3.1 e T3.2 (este, se relacionado aos subtópicos 

T4.3 e T4.4, é o supertópico do QT C). Para Jubran et al. (1992) o QT é caracterizado em termos 

especificamente relacionais: trata-se de um procedimento metodológico de que se vale o analista para 

indicar quais são os tópicos subordinadores e quais os subordinados. 

Koch (1992:72), afirma que um texto pode de ser dividido em fragmentos recobertos por um mesmo 

tópico. Veja o esquema: 

 

 

A autora esclarece que os fragmentos textuais, quando incorporados, formam uma unidade de nível 

mais alto, que, por sua vez, em conjunto com outras de mesmo nível, formam outra unidade em nível 

superior. 

Há uma distinção entre o tópico frasal e o tópico discursivo. O tópico frasal é de caráter sintático e 

se reduz ao nível da frase, tal como postulado inicialmente pela Escola de Praga na distinção hoje retomada 

por vários autores entre tema e rema. Assim, a noção funcional de tópico (equivalente ao tema), embora de 

cunho essencialmente semântico- pragmático, é de natureza sintática e em certo sentido equivale ao sujeito 

do enunciado, por ser aquilo sobre o qual se fala. ( Marcushi 2006). 

Na pesquisa a ser realizada, tendo como corpus as produções dissertativas dos alunos, será também 

observado como estão sendo distribuídos os parágrafos, ressaltando para o conceito do professor Othon 

Moacir Garcia que conceitua parágrafo como: 

“uma unidade de composição, constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve ou 

explana determinada ideia central, a que geralmente se agregam outras, secundárias, mas intimamente 

relacionadas pelo sentido”.(pág. 185) 

Sendo assim, o que deve orientar a noção de parágrafo é a unidade temática. Procede daí a associação 

apropriada do estudo do parágrafo com o conhecimento de tópico frasal, tal como o faz Othon Garcia. No 

entanto, quando se trata de tópico frasal alude-se ao aspecto estrutural do texto e não ao funcionamento 

discursivo, como explicado. 
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Vejamos um exemplo de uma dissertação escrita por um aluno em que o tema proposto foi: “O poder 

de influência da mídia na sociedade”. 

 

Apresentamos agora como esse texto se distribui hierarquicamente no quadro tópico. 
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Este esquema do quadro tópico está inserido na abordagem de Koch, para a autora, o texto é passível 

de ser divido em fragmentos recobertos por um mesmo tópico 

No exemplo citado, podemos verificar que o/a aluno/a fragmentou suas ideias objetivando afirmar 

o espaço e a função que a mídia toma nos/dos indivíduos, o que é explicitado nas escolhas lexicais "espaço” 

e "papel”; o autor-aluno/a segue afirmando o poder e a influência da mídia desenvolvendo subtópicos, 

segmentos que desenvolvem a unidade tópica, cuja intenção é exemplificar a ação e contribuição da mídia 

"a favor” dos indivíduos, em que o produtor, envolvido e partidário de suas ideias, inclui-se no contexto 

para além do querer-dizer e diz: "a nosso favor”. . Sendo assim, analisaremos se os alunos conseguem 

manter uma articulação tópica discursiva em suas produções, podendo auxiliar o professor em suas 

correções. 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses 

6.2 Previsão de atividades 

 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 

Disciplinas X X   

Revisão Bibliográfica X X X  

Levantamento de novos dados X X   

Análise de dados  X X  

Seminário de Projetos   X  

Redação de texto para a Qualificação   X  

Qualificação   X  

Redação do texto final   X X 
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Banca da dissertação    X 
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ANEXO G – PRÉ-PROJETO LG07: IMAGENS DE SI NAS CARTAS DE LORD 

BYRON PARA CATHERINE GORDON 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL 

EDITAL No. N° 0 2 / 2 0 1 6 

 

O USO DE VÍDEOS LEGENDADOS E A COMPREENSÃO ORAL NO ENSINO DELINGUA 

INGLESA SOB O OLHAR DO PROFESSOR 

 

ORIENTADOR: FRANCISCO WELLINGTON BORGES GOMES 

 

Teresina, outubro de 2016. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O ensino de Língua Estrangeira (LE), especificamente o Inglês, necessita de recursos que 

possibilitem o desenvolvimento das habilidades tanto de compreensão oral quanto expressão oral. O uso de 

filmes como recurso didático nas aulas de língua inglesa (LI) entra como uma ferramenta para o 

aperfeiçoamento dessas habilidades. 

Analisar, sob a visão do professor, se as estratégias utilizadas com vídeos legendados trazem uma 

nova perspectiva de ensino/aprendizagem de língua inglesa, tornando a sala de aula um ambiente de 

aprendizagem descontraído e prazeroso para o desenvolvimento não só da compreensão oral, mas também 

de outros fatores importantes no aprendizado como atenção, concentração, observação, escrita. 

Esta pesquisa tem como cerne um estudo para responder as seguintes questões: Como o professor 

de língua inglesa usa vídeos com legenda intralingual em sala de aula perspectivando o ensino e a 

aprendizagem dos alunos? Como o professor vê o uso esse recurso em sala de aula? Qual o impacto desse 

uso na comunicação oral do aluno? 

A partir do pressuposto que o uso do vídeo estimula o entusiasmo pela aprendizagem, além de ajudar 

o aluno tanto a aprender sobre a cultura de países falantes da língua inglesa como melhorar suas habilidades 

de aprendizagem da língua, discutiremos sobre o uso de vídeos e filmes como instrumentos para a promoção 

de atividades comunicativas no ensino de LI, sob a visão do professor. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Um dos maiores desafios para os professores de línguas encontra-se em como capturar o interesse e 

estimular a imaginação dos alunos, para que eles possam se sentir também motivados a aprender. Esse 

desafio tornou-se maior a partir do século XX, devido a uma crescente necessidade dos aprendizes de outras 

línguas de se tornarem fluentes principalmente nos aspectos orais (HOWATT, 2000) surgindo então estudos 

na área da Linguística com objetivos voltados para o desenvolvimento da comunicação em que os 

aprendizes de LE precisavam saber realizar certas funções, tais como prometer, convidar, recusar, dentre 

outras, situadas em um contexto social e cultural (LARSEN-FREEMAN, 2000) levando em consideração 

principalmente diferentes tipos de aprendizes como, por exemplo, aqueles que aprendem e processam novas 

informações visualmente; os que necessitam interagir com o conteúdo, e assim por diante (VENTURELLA, 

2010). 

Percebemos que mesmo que os materiais usados para aprendizagem de LI sejam comunicativos e 

tentem chegar o mais próximo do contexto da realidade, vemos alunos com dificuldades para usar uma 

linguagem diferente dos livros e quando inseridos num contexto real de uso da linguagem que exige o 

domínio da LI, sentem dificuldades de desenvolverem espontaneamente sua oralidade. 

Como forma de diminuir essas frustrações e aumentar a possibilidade de interação do aluno em um 

contexto real, muitas escolas e professores fazem uso das Novas Tecnologias de Informação (NTICs), 

sobretudo a televisão e o computador têm provocado mediações entre a abordagem do professor, a 

compreensão do aluno e o conteúdo abordado. 

Nesse sentido, o filme, considerado como um texto multimodal, isto é, um texto em que vários 

modos de representação interagem na construção de sentido pode ser usado como instrumento de 

aprendizagem na sala de aula de língua inglesa. O filme pode ser considerado um acréscimo importante na 
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sala de aula para o professor que deseja aproximar o contexto pedagógico a situações reais de comunicação, 

nas quais os vários modos de representação semiótica não podem ser desprezados pelos participantes da 

interação na construção de sentido para a linguagem. 

Alguns filmes, além de mostrar fatos e discussões reais, fazem uso de uma linguagem mais próxima 

da realidade dos falantes e podem fazer alunos adquirirem uma maior fluência oral além de aumentar o 

conteúdo abordado em sala de aula. Filmes são ideais para o propósito de ensinar uma LE porque desafiam 

os alunos a examinarem todos os aspectos pessoais, sociais e culturais dessa língua. 

De acordo com Cronin (2009) a linguagem associada ao cinema trabalha como uma interseção de 

conhecimentos culturais, fazendo com que o estudo de uma linguagem seja bem mais que somente um 

estudo de signos, pois aprender uma língua envolve ter contato com a mesma diretamente e com a sua 

cultura. 

A busca por meios de alcançar as habilidades e competências da compreensão oral dos alunos faz 

do filme um suporte para se trabalhar alguns dos aspectos linguísticos e culturais, pois como os diálogos 

dessa obra são construídos pelos verdadeiros falantes da língua alvo, tornam-se material viável às aulas de 

LE. Nesse aspecto, o filme apresenta uma natural vantagem pelo fato de ser uma mostra autêntica produzida 

na língua-alvo sem manipulações com fins didáticos (CRUZ; GAMA; SOUZA, 2006). 

Essas reflexões, associadas à experiência da prática docente, justificam a realização desse estudo, 

pela necessidade de analisar a importância do uso desse recurso didático na perspectiva do professor, a 

utilização da linguagem audiovisual, por meio da projeção de filme, com um planejamento criterioso das 

exibições em sala de aula com estratégias para o ensino e aprendizagem de LE, especificamente da LI, de 

forma a associar imaginário, experiência e valores, considerando os pressupostos educacionais, que 

sustentam a atividade, a forma e a abordagem do conteúdo. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Pereira (2007) o livro didático (LD), enquanto instrumento de ensino, assim como o papel 

do professor e a pedagogia adotada em sala de aula, assumem posição relevante no contexto 

ensino/aprendizagem de uma LE, pois são fatores que constituem e caracterizam esse processo. De acordo 

com Pereira, a experiência docente demonstra que o posicionamento do professor diante do material 

didático, frequentemente é convergente com o que é apresentado pelo livro, na língua-alvo e na sua cultura, 

não sendo comum nenhuma crítica ou questionamento em relação à forma como material didático aborda 

tais questões. 

O que se percebe é uma aceitação, muitas vezes inconsciente, de tudo que é apresentado pelo LD, 

ou seja: os conteúdos refletem ideologias que o professor absorve na sua prática docente. Deo e Duarte 

(2004), contudo, consideram que a relação entre professor e LD precisa ocorrer de forma crítica, em que o 

docente deve fazer as adaptações necessárias no material, para que os assuntos adquiram funcionalidade e 

se tornem úteis pra a vida do aluno, o que tornaria o aprendizado mais interessante. Para entender como 

funciona essa abordagem, Almeida Filho (1993) afirma que: 

A aula de língua estrangeira como um todo pode possibilitar ao aluno não só a sistematização de um 

novo código linguístico que o ajudará a se conscientizar do seu próprio, mas também a chance de 

ocasionalmente se transportar para dentro de outros lugares, outras situações, e pessoas. Esses clarões 

culturais conseguem às vezes marcar nossa percepção e memória de maneira indelével e para sempre. (p.28) 

Além dos problemas que podem acontecer em decorrência do uso do LD, a sala de aula também 

pode ser um ambiente que venha suprimir as possibilidades da aprendizagem da LI, pois impõe limites as 

possibilidades linguísticas, por não possuir um quadro mais abrangente da diversidade da língua. O uso de 

vídeos em sala de aula expõe de forma mais ampla o aluno tanto a língua como os aspectos culturais, 

aproximando-o dessa diversidade. Segundo Gomes (2006, p. 32) "os filmes e programas legendados 

fornecem material didático mais variado e autêntico que os livros e fitas cassete/CDs convencionais, 

possibilitando ao aluno estudar tanto a língua como os aspectos culturais em contexto”. Gomes (2014) 

acrescenta que: 

Esse material conteria, então, amostras de linguagem mais autênticas e muito menos controladas 

que materiais produzidos diretamente com fins didáticos. Além disso, os alunos teriam acesso constante a 

novas estruturas linguísticas e a novos significados, sendo incentivados a aprender mais e a reconhecer a 

língua que estão aprendendo como um sistema dinâmico, rico em significados e possibilidades de 

combinação. (p.10) 

O professor deve considerar, no andamento desse trabalho, que os filmes são uma base para a 

formação de sua aula e deve ter a consciência de que os conteúdos encontrados nos mesmos será uma 

exposição da fala dos nativos, que terá a função, ao longo do filme, representar o uso cotidiano da LI: 

A busca por materiais autênticos combinados a busca por meios facilitadores da construção de 

habilidades e competências de compreensão oral dos alunos faz do recurso audiovisual (principalmente o 
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uso de vídeos) um suporte para se trabalhar alguns aspectos linguísticos e culturais, pois, os diálogos 

existentes em obras cinematográficas, por exemplo, são construídos pelos verdadeiros falantes da língua-

alvo e tornam-se material viável para às aulas de LE. Assim, “o filme apresenta mais uma vantagem pelo 

fato de ser uma mostra autêntica produzida na língua alvo sem manipulações com fins didáticos” (CRUZ; 

GAMA; SOUZA, 2006, p.489). 

O processo de aprendizagem é uma busca que visa dominar variadas cognições. Isso por vezes torna 

a experiência exaustiva. Uma atividade áudio visual bem planejada pode facilitar o processo de aquisição 

de LI, transformando a experiência em algo mais motivador. Como define Vanoye e Goliot-Lélé (2016): 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido cientifico do termo, assim 

como se analisa, por exemplo, a composição química da agua, decompô-lo em seus elementos constitutivos. 

É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem 

isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. (p.15) 

Nessa perspectiva, fica evidente que o professor tem um importante papel na escolha de suas 

metodologias ao elaborar suas aulas, especialmente na escolha desses materiais levando em consideração 

o conhecimento cultural prévio do aluno, para que possa promover impacto no processo de aprendizagem 

do mesmo. Nesse sentido, um questionamento se faz indispensável: Como o professor de LI usa vídeos 

com legenda intralingual, em sala de aula, perspectivando o ensino e aprendizagem do aluno? 

Para responder essa questão, parte-se do principio de quanto é importante para o professor à reflexão 

sobre a utilização do filme, na formação do sujeito e a importância de um planejamento criterioso das 

exibições em sala de aula, considerando os pressupostos educacionais, que sustentam a atividade, a forma 

e a abordagem do conteúdo. 

4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo geral 

Analisar, sob a visão do professor, o uso de vídeos com legendas intralingual, perspectivando o 

ensino e a aprendizagem da língua inglesa. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Descrever a importância dos usos de vídeos com legendas intralingual com vinculação de imagens 

à oralidade no ensino e aprendizagem da língua inglesa; 

• Caracterizar a prática pedagógica do professor de língua inglesa que trabalha com vídeos 

legendados; 

• Analisar, sob a visão do professor, as estratégias de ensino/aprendizagem utilizados com vídeos 

legendados intralingual e os impactos na comunicação oral do aluno. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O ato de pesquisar é uma construção de conhecimento e requer do pesquisador planejamento bem 

sistematizado para direcionamento das atividades inerentes ao processo de desenvolvimento de um estudo 

cientifico. Portanto, a pesquisa exige métodos e técnicas para que a investigação alcance os objetivos 

propostos para o estudo. 

Para esse estudo escolhemos a pesquisa qualitativa, pois consideramos a mais adequada ao objeto 

de estudo porque de acordo com Richardson "a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como uma 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais” (p.90). 

Para produção de dados utilizaremos entrevistas semiestruturadas com os professores participantes 

da pesquisa. Os dados serão analisados com a técnica de conteúdos definida por Bardin (1977) como sendo 

um conjunto de artifícios de apreciação dos convívios tendo em vista obterem por processos metódicos e 

objetivo de descrição dos conteúdos das mensagens referentes às condições de produção/recepção destas 

mensagens. 

Nesse sentido, os dados serão coletados no campo de pesquisa, que será no CCHL da Universidade 

Federal do Piauí, junto aos participantes do estudo. Portanto, o estudo será desenvolvido com professores 

dos módulos intermediários do Curso de Extensão Continuado em Língua Inglesa (núcleo ERIC). 

Propomos a realização 

desse estudo para com o alcance dos objetivos compreendermos, sob a visão do professor, se a 

utilização de vídeos legendados intralingual é importante em sala de aula, como se dá essa prática 

pedagógica e quais impactos ele vê na comunicação oral do aluno. 

 

6 CRONOGRAMA 
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 2017 2018/2019 

Atividades F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J 

Estudos bibliográficos X X X                      

Reformulação do projeto    X X                    

Frequência das disciplinas do 

curso 

 X X X X X X X X X X              

Elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados 

    X X                   

Aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados 

      X X X X               

Análise e interpretação dos 

dados 

         X X X X X           

Elaboração da dissertação 

            X X X X X X       

Qualificação                    X X X   

Defesa da dissertação                        X 
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ANEXO H – PRÉ-PROJETO LG08: O USO DOS MODALIZADORES 

DEONTICOS EM TRÊS CONSULTÓRIOS GRAMATICAIS DA INTERNET 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS- CCHL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS- PPGL 

 

A INTERTEXTUALIDADE COMO TRAÇO CARACTERÍSTICO DA CONSTRUÇÃO DO 

HUMOR NAS TIRINHAS DA MAFALDA. 

 

Pré-projeto apresentado como requisito para 

seleção do Mestrado em Letras 2017-2019. 

Linha de pesquisa: Texto, discurso e gêneros 

como práticas sociais. Orientadora: Silvana Maria 

Calixto de Lima. 

 

TERESINA 

OUTUBRO/2016 

 

1 TÍTULO 

 

A intertextualidade como traço característico da construção do humor nas tirinhas da Mafalda. 

 

2. PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

• Como os intertextos explícitos e implícitos tornam cômicos os diálogos dos personagens? 

• É necessário conhecer o texto original para compreender os intertextos e o contexto das tirinhas? 

• A intertextualidade é suficiente para causar humor nas tirinhas? 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Na década de 1960, segundo Ramos (2007), os estudos iniciais sobre quadrinhos e, por conseguinte, 

tiras retiradas de histórias em quadrinhos foram rejeitados pela comunidade científica, que consideravam 

os quadrinhos como "lixo cultural” e desqualificavam o novo objeto de análise. O jornalista, professor e 

pesquisador José Marques de Melo foi um dos primeiros a se interessar pelos estudos sobre quadrinhos, 

reunindo um grupo para realizarem pesquisas na Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, em São Paulo. 

Nos anos 1970, estes estudos foram transferidos para a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo, sendo impulsionada a criação de uma disciplina sobre história em quadrinhos (RAMOS, 2007). 

Ramos (2007) diz que Cagnin (1975) "define a imagem e o texto como elementos constituintes da 

linguagem” e que, a partir de tal definição, passou-se a ser realizada uma minuciosa descrição dos 

quadrinhos. 

Como já mencionado, inicialmente os estudos sobre os quadrinhos foram refutados, mas, a partir 

dos anos 1990, os estudos dessa área passaram a ter mais destaque. Segundo Ramos (2007), na década de 

1990, houve dois motivos que influenciaram a análise mais detalhada, sendo estes: a inclusão da linguagem 
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dos quadrinhos nas práticas pedagógicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e a presença dos 

quadrinhos nos exames vestibulares. É nesse contexto que as tirinhas vêm sendo usadas atualmente. Porém, 

há várias outras motivações que levam as tirinhas serem usadas em sala de aula, entre estes outros motivos 

pode-se destacar o uso dessas tirinhas como meio de construção da opinião crítica dos leitores. 

Assim como os estudos sobre o gênero tira em quadrinho, os estudos sobre a intertextualidade 

também se iniciaram na década de 1960, a partir da Linguística Textual, sendo a intertextualidade tratada 

como fator de textualidade. Para Koch (1994), o texto é objeto de investigação da Linguística Textual. 

Nessa perspectiva, o texto é considerado uma manifestação da linguagem, pois o homem se comunica 

através de textos. Existem fenômenos linguísticos que são explicados apenas no interior do texto, dentre 

estes fenômenos se encontra a intertextualidade. Assim, todo texto pode servir de intertexto para outro texto, 

pois a compreensão de um texto pode depender do conhecimento sobre diversos assuntos contidos em 

outros textos. Nesse contexto, se para compreensão de determinados textos é necessário ter conhecimento 

de mundo, então, pode-se dizer que a compreensão dos intertextos de algumas tirinhas da Mafalda pode 

ficar comprometida se o interpretante não tiver conhecimentos sobre áreas distintas, pois o conhecimento 

de mundo é necessário para entender a mensagem. 

As tiras da Mafalda são caracterizadas pela ironia e crítica aos acontecimentos da época em que 

foram criadas e, a partir disso, o humor é construído. Embora as tiras da Mafalda tenham sido criadas nos 

anos 1960, as temáticas e assuntos abordados por Lavado (Quino) ainda são atuais, como: a crítica feita ao 

consumismo, à sociedade capitalista, às guerras civis, etc. Mas, mesmo com temas atuais, a compreensão 

de algumas tirinhas fica comprometida, pelo fato de serem usados intertextos da época. Portanto, faz-se 

necessária a identificação e a análise dos intertextos que compõem as tiras da Mafalda, para se mostrar 

como o humor acontece por intermédio dos intertextos, assim, possibilitando também a compreensão a 

partir da leitura feita das tiras. O estudo da intertextualidade e da construção do humor nas tirinhas da 

Mafalda poderá contribuir também com futuras pesquisas sobre esta mesma temática, além de contribuir 

para a compreensão das tiras, tendo em vista que, para tal estudo, serão discutidos e analisados assuntos 

relacionados ao gênero tira, construção do humor, Linguística textual e intertextualidade implícita e 

explícita.  

 

4.1. Objetivo geral 

 

• Investigar as ocorrências de intertextualidade como característica fundamental para a construção 

do humor nas tirinhas da Mafalda. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Analisar a intertextualidade explícita e implícita nas falas dos personagens; 

• Analisar como a intertextualidade pode contribuir para a construção do humor; 

• Localizar as fontes e os campos do conhecimento dos textos originais e analisar a relação desses 

textos com os intertextos presentes nos diálogos dos personagens. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1.Tiras em quadrinho e o humor construído nas tiras 

 

Catto (2012), na sua dissertação de mestrado, concebe a tira em quadrinho como sendo um gênero 

discursivo que, segundo Miller (1984), é delimitado como ação social. Sobre isso, Ramos (2012), citando 

Maingueneau (2002), diz que embora a organização textual seja um elemento do gênero do discurso, este 

não se limita à organização do texto, havendo várias características que também definem o gênero do 

discurso, tais como: finalidade, lugar e momento onde ocorre, suporte material (televisão, diálogo, rádio, 

jornal); acrescentando que há um contrato comunicativo entre locutor e interlocutor, sendo que ambos 

"exercem papéis definidos na situação comunicativa”. 

Segundo Ramos (2012), o Dicionário de gêneros textuais, de Sérgio Roberto Costa (2009, p. 191-

192), conceitua o gênero tira como sendo "segmento ou fragmento de HQs (história em quadrinhos), 

geralmente com três ou quatro quadros, apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo 

enunciado e sob a mesma enunciação”. Ramos (2012) diz que as tiras são caracterizadas por seu formato 

fixo, de uma coluna na horizontal, contendo um ou dois andares, utilizando- se poucos quadrinhos devido 

à limitação do seu formato, os personagens podem ser  

fixos ou não e, na maioria das tiras, há uma tendência de ser criado um desfecho inesperado e o tema 

abordado ser sobre humor. 

Ramos (2007, p. 129) diz que, segundo Aristóteles, uma das características que provoca o riso é "o 

uso do jogo de palavras, que evoca dois sentidos diferentes ao mesmo tempo, que seriam revelados por uma 

surpresa, mostrando ao ouvinte (leitor) algo que ele não esperava”. É nesse co ntexto que também está 
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inserido o humor na maioria das tirinhas, pois algumas de suas histórias possuem um desfecho inesperado 

que, por vezes, causa a quebra de expectativa no leitor. 

O humor nas tirinhas, na maioria dos casos, é gerado pelo fato das tiras serem constituídas por 

enunciados irônicos, sendo que algumas delas são caracterizadas não apenas por narrar uma história, mas 

por conterem uma visão crítica sobre determinado assunto (FERREIRA, 2010). Assim, segundo Cavenaghi 

(2011, p.6), a ironia é definida por Berrendonner (1987) "como a figura que leva a entender o contrário do 

que se diz reportando-se à Retórica para explicar que a ironia é uma contradição lógica, um procedimento 

que superpõe a um valor argumentativo dado o valor contrário”, sendo que tal ironia desempenharia a 

função comunicativa de persuadir o leitor (CAVENAGHI, 2011). 

Para que o humor seja construído, espera-se que o leitor perceba o intertexto para compreender a 

tirinha e, por conseguinte, a considere engraçada. Há casos em que o leitor até percebe a presença do 

intertexto, mas por falta de conhecimento sobre o assunto abordado, provavelmente não entende o que é 

dito e a tirinha perde o valor humorístico almejado pelo autor. Nas tiras da Mafalda, os diálogos dos 

personagens podem conter alguns intertextos que contribuem para que haja humor. Por isso, além do leitor 

precisar de conhecimento sobre áreas distintas, também se faz necessário o estudo sobre intertextualidade 

para que se possa identificar os intertextos e compreender a mensagem. Nos tópicos a seguir, serão 

abordadas teorias sobre a intertextualidade. 

 

5.2. A Intertextualidade 

 

O conceito de intertextualidade originou-se na década de 60, inicialmente, na Teoria Literária, tendo 

como precursora a crítica literária Julia Kristeva. Trask (2004), citado por Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007), diz que, nessa mesma década, o termo intertextualidade era aplicado aos casos em que uma obra 

literária faz alusão a outra obra literária. 

Com o surgimento da Linguística textual (Koch, 1994), também na década de 60, o termo 

intertextualidade passou a ser estudado por outra perspectiva, dessa vez, não mais apenas nos casos de 

alusão entre obras literárias, mas também como fator de textualidade. A partir da década de 80, os estudos 

sobre as Teorias de Texto passaram a ser mais aprofundados e a Linguística de Texto passou a ter várias 

vertentes e representantes, dentre estes pode-se mencionar Beaugrande & Dressler que apontam a 

intertextualidade como sendo um "critério ou padrão de textualidade” (Koch, 1994). 

Koch (1994) diz que a Linguística Textual tem o texto como objeto de investigação, pois este é 

considerado "a unidade básica de manifestação da linguagem”, tendo em vista que "o homem se comunica 

por meio de textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no interior 

do texto”, dentre estes fenômenos podemos encontrar a intertextualidade que é tida como um dos fatores 

de textualidade. Todo texto pode servir de intertexto para outro texto (GREIMAS, 1966 apud KOCH; 

BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 14). O texto não deve ser analisado de forma isolada, pois a 

compreensão de um texto pode depender do conhecimento sobre assuntos contidos em outros textos. Sobre 

isso, diz-se que 

... o texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente nesse ponto de contato 

entre textos, é que uma luz brilha, iluminando tanto o posterior como o anterior, juntando dado texto a um 

diálogo. Enfatizamos que esse contato é um contato dialógico entre textos (BAKHTIN apud KOCH; 

BENTES; MAGALHÃES, 2007, p. 16). 

Os intertextos são mecanismos que retomam outro texto e que fazem o sentido do texto ser 

construído pela ativação de tais intertextos, explícitos ou implícitos, guardados em nossa memória. Koch, 

Bentes e Cavalcante (2007) apontam a existência da intertextualidade ampla ocorre quando esta é 

"constitutiva de todo e qualquer discurso” e a intertextualidade stricto sensu ocorre quando em um texto há 

a inserção de um intertexto produzido anteriormente, ou seja, há a presença de intertextos que fazem parte 

de uma "memória social de uma coletividade ou memória discursiva dos interlocutores”. São tipos de 

intertextualidade stricto sensu: intertextualidade temática, intertextualidade estilística, intertextualidade 

explícita e intertextualidade implícita. Porém, serão discutidas apenas as intertextualidades explícita e 

implícita, que são o objeto de estudo deste trabalho. Eis, infra, tais intertextualidades: 

 

5.2.1. Intertextualidade Explícita 

 

A intertextualidade explícita acontecerá quando em determinado texto houver a menção de outro 

texto (intertexto), ou seja, há a presença explícita de intertexto. Os casos de intertextualidade explícita são 

encontrados nas "citações, menções, resumos, resenhas, traduções” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 

2007, p. 28). Para melhor exemplificar usarei a seguinte imagem: 
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Fonte: https://www.facebook.com/SalveoPlaneta 

Nesta imagem é feita menção a Isaac Newton - renomado cientista e físico- e uma de suas teorias - 

dois corpos não ocupam o mesmo espaço- que explica a força de contato dos corpos. Pode- se observar que 

a imagem mostra um ônibus lotado de pessoas, ultrapassando a capacidade total de passageiros. Para tornar 

o texto cômico, o autor utiliza a imagem do ônibus superlotado e a teoria de Newton, de modo que tal teoria 

é contrariada, levando o interlocutor a entender que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço e o exemplo 

disso seria um ônibus lotado por pessoas. Assim, há critica sobre a superlotação dos transportes públicos 

no Brasil. 

 

5.2.2. Intertextualidade implícita 

 

A intertextualidade implícita ocorre nos casos em que não é realizada a citação explícita da fonte, 

deste modo, é função do interlocutor recuperar a fonte em sua memória para que a construção do sentido 

do texto não seja prejudicada. Os intertextos implícitos podem aparecer através de paráfrases, alusões, 

"enunciados parodísticos e/ou irônicos”. A intertextualidade implícita pode ocorrer por meio de duas 

formas: subversão e captação, para Grésilon e Maingueneau, ou intertextualidade das diferenças e 

intertextualidade das semelhanças, para Sant’Anna (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 30). A 

subversão estará presente nos casos de "enunciados parodísticos e/ ou irônicos, alusões, apropriações, 

reformulações, inversão da polaridade afirmação/ negação”, nestes casos de intertextualidade estima-se que 

o interlocutor ative o texto-fonte para a construção do sentido do texto. A captação acontecerá em casos de 

paráfrases próximas do texto- fonte, fazendo-se necessária a reativação do texto original. Observe abaixo a 

imagem das poesias usada como exemplo de subversão: 

 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br/redacao/intertextualidade.htm 
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Murilo Mendes baseia-se na poesia de Gonçalves Dias para criar sua própria poesia, porém não há 

fidelidade à poesia de Gonçalves Dias. Percebe-se que a poesia de Murilo trata-se de uma paródia. Além 

disso, enquanto o eu lírico na poesia de Gonçalves Dias demonstra saudade de sua terra natal e a enaltece, 

já no texto de Murilo Mendes, o eu lírico não enaltece o lugar onde vive e o critica. 

Como já mencionado, a intertextualidade implícita caracterizada pela captação trata-se de paráfrase 

feita de um texto-fonte para criação de outro texto. Observe o cartaz de propaganda da Telefônica: 

  

 

 

Para fazer propaganda da promoção de ligações, a rede Telefônica faz alusão ao filme "O chamado”. 

O filme conta a história de uma menina que caiu dentro do poço e morreu afogada por falta de socorro. 

Anos depois, o espírito da jovem passa a atormentar as pessoas que vão morar na residência onde fica o 

poço que ela morrera afogada. Para atormentar as pessoas, o espírito telefona para pessoa e sempre diz 

"você tem sete dias”, depois o telefone é desligado. Após sete dias, a pessoa que recebeu a ligação é morta 

pelo tal espírito. Na propaganda, a promoção feita é de 0,15 (quinze) centavos por minuto de ligação, ou 

seja, o preço tarifado é tão baixo que a pessoa receberá ligações até de quem ela menos esperar- nesse caso, 

até a protagonista do filme "O chamado” poderá fazer ligações à vontade - e a ligação não será cortada 

antes de completar um minuto, como acontece no filme. 

Considerando-se que o texto não é apenas um conjunto de enunciados, podendo ser verbal ou não 

verbal, que os filmes e imagens são compostos por textos verbais e/ou não verbais, então se pode dizer que 

a intertextualidade implícita na propaganda acontece a partir da relação estabelecida entre dois textos, a 

imagem do filme e a mensagem escrita sobre a promoção, para compor um novo texto que é o resultado 

final da junção dos dois textos no cartaz da propaganda. Neste caso, os intertextos implícitos são 

caracterizados por captação porque não é feita menção direta do filme, sendo usada a imagem da 

personagem à favor da rede de telefonia, sem que haja ironias. 

 

6. METODOLOGIA 

 

O trabalho será realizado a partir de pesquisa bibliográfica e análise de dados, sendo desenvolvido 

nas etapas: estudo sobre o gênero tirinha; estudo sobre a Linguística Textual e intertextualidade; estudo 

sobre o gênero tirinha e o humor; seleção e análise do corpus; e escrita da dissertação de mestrado. Serão 

selecionadas algumas tirinhas que contenham intertextualidade, da obra Toda Mafalda, do argentino 

Joaquín Salvador Lavado (Quino). Após a seleção do corpus, será realizada a análise, adotando a 

perspectiva da intertextualidade explícita e implícita, abordada por Koch (1994; 2007). 

Serão estudados os intertextos e como esses são usados para promover o humor nas falas dos 

personagens. Para tal estudo, deverão ser realizadas pesquisas para localizar os textos originais, sendo 

observado e analisado o contexto no qual estão inseridos como intertextos nas tirinhas. Toda pesquisa 

bibliográfica 
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será baseada nas perspectivas teóricas de autores como Frasson (1992), Ramos (2007), Koch (1994; 

2007), Ferreira (2010), Cavenaghi (2011) e Catto (2012). 

 

7. CRONOGRAMA 
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ANEXO I – PRÉ-PROJETO LG09: ANÁLISE METALEXICOGRÁFICA DO 

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO TRILÍNGUE ILUSTRADO DE LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS OU NOVO DEIT - LIBRAS: UMA 

PROPOSTA DE REAPRESENTAÇÃO DE HOMONÍMIAS 

ANÁLISE DE ATIVIDADES DE PRODURAÇÃO ORAL EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

PORTUGÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Teresina, Piauí 

2016 

1. IDENTIFICAÇÃO 

O presente pré-projeto de pesquisa é fruto de uma experiência pessoal com o ensino de Português 

Língua Estrangeira na França durante os anos 2015-2016 pelo programa de Assistentes de Língua em 

França. As aulas, contendo uma abordagem comunicativa e acional, colocava o aluno em situações de uso 

real da língua através das atividades de produção oral dos livros didáticos (LD) de Português Língua 

Estrangeira (PLE) 

Desta forma, questiona-se se as atividades de produção oral contidas nos métodos de ensino de PLE 

realmente contemplam as habilidades de produção oral em Língua Estrangeira. A presente pesquisa propor-

se-á a analisar materiais de PLE com a finalidade de responder à pergunta indagada. Para tanto, a literatura 

usada está apoiada, primeiramente, na Perspectiva Acional, modelo de ensino para as Línguas Estrangeiras 

Modernas (LEM), que concebe o aluno como a sede do aprendizado e que devem fazer uso das 

competências linguísticas adquiridas em LEM por meio de tarefas (CCRL, p. 15, 2001); e pelo diagrama 

proposto por Littlewood (2004), que, baseado em tarefas e dividido em cinco seções, apresenta várias 

formas de aprendizado baseadas na forma e no significado, através de um continuum. 

Assim, espera-se que, como resultado, os professores de LEM possam escolher melhor os LD 

segundo um ensino voltado para a comunicação e prática das habilidades orais, bem como a valorização do 

ensino de línguas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para esta pesquisa é resultado a experiência pessoal com o ensino de Português Língua 

Estrangeira (PLE) durante os anos de 20152016 em três estabelecimentos de ensino médio (Lycées) em 

território francês por meio do programa de mobilidade Assistentes de Língua Estrangeira em França. Além 

disso, a importância da mesma também é justificável pela escassez de trabalhos que se proponham a analisar 

atividades de produção oral em livros de PLE. 

Durante o tempo acima mencionado, foi observado o modo pelo qual as aulas de português eram 

conduzidas: baseadas numa abordagem comunicativa e uma perspectiva acional, os alunos, em sua parte 

franceses, e em outra, portugueses, eram imersos da língua por meio de atividades que requereriam o uso 

das quatro habilidades essências em Língua Estrangeira Moderna (LEM): escrever, falar, ouvir, ler e 

escrever. Das quatro habilidades mencionadas, a fala era a mais contemplada. 

Atualmente, no ensino das Línguas Estrangeiras Modernas, faz-se uso de um modelo didático que 

possua um foco na comunicação e nas práticas orais da língua em estudo, não deixando de lado, 

evidentemente, as outras três habilidades. Tal contexto é influenciado pelos pressupostos escritos pelo 

Quadro Europeu Comum de Referência às Línguas (QECRL), entres eles, "que les apprenants d’une langue 

doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but de communiquer”1 (2001, p, 10). O Quadro também faz 

referência aos conceitos da Perspectiva Acional, que concebe o aluno que, interagindo em meio social, é 

capaz de se expressar em diversos contextos por meios de tâches (tarefas). Partindo desse princípio, é 

questionado se as atividades de produção oral dos livros didáticos requeiram as habilidades comunicativas 

e de que forma a Perspectiva Acional pode ser aplicada em tais atividades. As tarefas aqui mencionadas são 

os objetivos pretendidos através de atividades orais individuais ou em grupo, possibilitando uma maior 

interação.  

 

 

1 "Os alunos de uma língua devem aprendê-la com o propósito de utilizá-la em fins 

comunicativos" (Tradução nossa) 
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Desta forma, o aluno, frente à uma situação que requer o uso da língua, será capaz de fazer do vocabulário, 

articulando-o com a gramática afim de atingir o resultado pretendido, que é o de se comunicar. Baseado 

nessa noção de tarefa, Littewood (2004) esboçou um diagrama em continuum que classifica as atividades 

segundo a forma, o significado e a relação entre eles. 

Assim, a pesquisa pretende identificar, descrever e analisar as atividades de produção oral presentes 

em manuais de ensino selecionados e refletir acerca do desenvolvimento das habilidades de produção sobre 

as mesmas. Como relevância, espera-se que, com esta pesquisa, os professores de LEM possam melhor 

escolher os livros didáticos voltados para a comunicação, bem como valorizar as atividades orais em sala 

de aula no ensino de língua, principalmente de língua estrangeira. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Explicaremos, de forma sucinta e breve, os aportes teóricos que vão sustentar esta pesquisa. Segundo 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) para o ensino de Língua Estrangeira Moderna, o educador 

deverá considerar, em primeiro lugar a natureza sócio-interacional da língua como instrumento de 

comunicação e transformação social. Partindo de um princípio comunicativo, o ensino e aprendizado das 

LEM é fortemente marcado com os pressupostos estabelecidos pelo Quadro Europeu Comum de 

Referências às Línguas (QECRL). Publicado e elaborado em 2001, o documento 

fornece uma base comum para a elaboração de programas de línguas, linhas de orientação 

curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma 

língua têm de aprender para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação (QECRL, 2001, p.19). 

O mesmo Quadro oferece vários pressupostos metodológicos para o ensino/aprendizado de línguas 

estrangeiras, dentre os quais a Perspectiva Acional, que, por sua vez, é baseada na ação. O conceito de ação 

determinado pelo QECRL é como um conjunto de conhecimentos e habilidades que permitem o aluno agir 

em LEM (2001, p.15). Desta forma, tal conceito implica não só na mera produção de enunciados, mas 

também no princípio da interação com base na comunicação. No âmbito do ensino/aprendizado de LEM, a 

"ação” exigirá do aluno o uso de recursos linguísticos, cognitivos e afetivos; e também a interação com o 

meio social por meio de tarefas. Assim, Puren (2004, apud Janowska, 2014) afirma que não se trata mais 

de comunicar com o outro (de informar e fornecer informações), mas de se comunicar em LEM. 

Baseada na noção anglo-saxônica de Task, based learning and teaching, a noção de "tarefa” 

oferecida pelo QECRL (2001, p,15) implica na realização de atividades de linguagem que permitem tratar 

textos que se referem a temas de áreas específicas, mobilizando as estratégias que parecem melhor conferir. 

O QECRL, voltando-se para a Perspectiva Acional, apresenta como tarefa conceitos como: 1. Conjunto de 

ações concluídas numa certa área com um objetivo determinado e um resultado específico. 2. Pode ser 

simples ou complexa. 3. Pode ser realizada de maneira simples ou individual. 

Alguns autores como P. Skehan (1996, apud Janowska, 2014) concebem as atividades baseadas tem 

tarefas como problemas comunicativos a serem resolvidos através de simulações de situações que 

acontecem no mundo real. Quanto a isso, o QECRL afirma que as atividades de sala de aula, quer 

"autênticas” ou essencialmente pedagógicas são comunicativas na medida em que exigem dos alunos que 

compreendam, negociem e exprimam o sentido delas a fim de atingir um objetivo comunicativo (2001, 

p.112). É importante ressaltar a diferença entre tarefa e exercício, nomes que são tidos como sinônimos. 

Rosen (2007, apud Janowska, 2014 ), segundo as concepções do QECRL, estabelece tarefas em função das 

necessidades do aluno fora da sala de aula e em simulações que exijam a interação usando a língua-alvo. 

Ainda com Rosen, há autores que concebem as tarefas como exercícios voltados para a manipulação das 

formas na ausência de qualquer contexto. 

Assim, motivado pela noção de tarefas segundo o QECRL, Littlewood (2004) organiza um diagrama 

em continuum voltado para as atividades de aprendizagem em Língua Estrangeira. O autor também se 

baseia nos tipos de instrução presentes em LEM elaborados por Long e Robinson (1998): 1. Foco na 

Significado (focus on meaning), voltado para a comunicação sem se perceber com as formas utilizadas para 

transmitir a informação; 2. Foco nas Formas (focus on forms), voltados para a estrutura linguística; e 3. 

Foco na Forma (focus on form), para a compreensão e produção de mensagens. 
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Littlewood, na elaboração de seu diagrama, parte da noção do Foco nas Formas indo ao Foco no 

Significado, ficando o Foco na Forma como um intermediário entre eles. Assim, o autor vê as diversas 

atividades de LEM classificadas em 05 categorias diferentes conforme o diagrama ilustrado abaixo. 

 

 
Tabela 1 

 

Conforme o diagrama ilustrado acima, o lado direito inclina-se para as tarefas tal qual a noção 

estabelecida pelo QECRL, uma vez que o foco recai na "Comunicação estruturada” e na "Comunicação 

autêntica”. Já o lado esquerdo, por sua vez, atinge atividades que envolvem aspectos gramaticais fora de 

contexto. 

É fazendo uso desses aportes teóricos que, durante a pesquisa, analisaremos as atividades de 

produção oral selecionadas nos livros didáticos. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

• Analisar as atividades de produção oral em livros didáticos de Português Língua 

Estrangeira. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Descrever e explicar sobre os documentos referentes às metodologias de ensino de 

Línguas Estrangeiras; ao Quadro Europeu Comum de Referência às Línguas; e à Perspectiva 

Acional e sua relação com o ensino de Língua Estrangeira Moderna. 

 

• Identificar, descrever e analisar as atividades de produção oral dos livros didático de Português 

Língua Estrangeira segundo o diagrama de Littlewood, bem como a abordagem acional dos 

mesmos. 

 

5. METODOLOGIA 

 

O corpus de análise da pesquisa será composto a partir de recortes, descrições e análises de 

atividades de produção oral retiradas dos livros Olá, tudo bem?, Navegar em Língua Portuguesa e Avenida 

Brasil, sendo o primeiro elaborado por uma equipe pedagógica francesa voltado ao ensino de português 

para nativos franceses e os dois últimos destinados a estrangeiros de forma geral. 

A pesquisa será dividida em três etapas: a primeira, dedicada ao estudo do referencial teórico que 

dará suporte às analises, a saber: as metodologias de ensino de Língua Estrangeira e como elas trabalham 

com as atividades de produção oral; O Quadro Europeu Comum de Referência às línguas e suas influencias 
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no ensino de LEM; a Perspectiva Acional e sua relação com as atividades de produção oral; e por fim, o 

diagrama de Littlewood e sua concepção das atividades baseadas em tarefas. 

A segunda parte será dedicada à análise crítica do corpus da pesquisa segundo à luz teórica da 

Perspectiva Acional e de Littlewood; e, por fim, a terceira parte destinada às discussões e resultados. 

Em relação à escolha dos materiais didáticos selecionados, alguns critérios foram estabelecidos: a 

aceitação nas escolas onde o PLE é ensinado; e a proposta didática segundo as novas diretrizes. A análise 

das atividades será feita conforme os objetivos traçados no “avant-propos”, organização, divisão dos 

conteúdos para finalmente, separar e analisar criticamente, por unidade, as atividades de produção oral. 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses 

6.2 Previsão das atividades: 

2017 

AÇÕES MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Revisão da 

Literatura 

X x x x x x x x x x 

Revisão do Projeto 

de Pesquisa 

X x x x x      

Coleta de Dados X x x x x      

Análise de Dados X x x x x x x x x x 

Redação da 

Qualificação 

    x x x x x x 

 

 

2018 

AÇÕES MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Redação da 

Qualificação 

x x x x       

Exame de 

Qualificação 

x x x x       

Redação da 

Dissertação 

x x x x x x x x x x 
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Revisão e Conclusão 

da Dissertação 

     x x x x x 

Defesa da 

Dissertação 

     x x x x x 
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Universidade Federal do Piauí-UFPI 

 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: NOVAS FORMAS DE LER E ESCREVER 

COM O USO DO APLICATIVO WHATSAPP 

 

Programa de Pós-graduação em Letras (PPGEL) 

 

Orientador: Prof°.Francisco Alves Filho 

Linha de pesquisa: este projeto insere- se na linha 

de pesquisa: Texto, discurso e gêneros como 

práticas sociais. 

 

PIO IX-PI 

2016 

1 Título: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: NOVAS FORMAS DE LER E ESCREVER 

COM O USO DO APLICATIVO WHATSAPP 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

À educação do século XXI são impostos desafios de diferentes ordens: social, política, econômica, 

cultural. Por outro lado, grande parte dos professores da atualidade concorda em dizer que vivemos na Era 

da Informação, da Tecnologia e dos avanços da ciência. E todo este cenário impõe à necessidade do sistema 

escolar redirecionar as suas práticas, se este desejar ter sucesso em sua atuação didático-pedagógica. Já que 

o alunado atual, geralmente, é "novo”1, informatizado, cabendo, portanto, às instituições de ensino ajudá-

lo a usufruir da melhor maneira possível dos recursos tecnológicos que estão ao seu dispor. 

Há tempos se percebe que a "aprendizagem efetiva” dos educandos não pode ser conquistada por 

meio de um sistema educacional opressor e excludente, pelo contrário, é imprescindível que o professor 

medie condições junto aos aprendizes para que possam construir uma postura autônoma frente à construção 

do conhecimento, que atualmente passa, antes mais nada, pelo uso adequado dos meios digitais, como a 

internet. Assim sendo, o docente deve exercer, acima de tudo, a função de mediador de conhecimentos e 

experiências, de motivador. 

Dessa forma, entende-se que se deve inserir as novas tecnologias no processo de escolarização, com 

vistas a torná-lo mais dinâmico e eficiente. Porém, é preciso salientar alguns cuidados que os usos dos 

meios digitais, como a internet, com fins didático-pedagógicos suscitam nos docentes, os quais devem estar 

bem capacitados para orientarem corretamente a utilização adequada dos meios cibernéticos por parte dos 

educandos. 

Problematizaremos a viabilidade do uso do aplicativo WhatsApp nas práticas escolares, 

destacadamente no ensino de língua materna, como instrumento de apoio pedagógico interativo e inclusivo. 

Portanto, objetiva-se investigar até que ponto esse recurso pode funcionar como dispositivo facilitador na 

aprendizagem. Diante da situação de desinteresse da maioria dos estudantes pelas atividades de leitura e 

escrita, e frente aos novos desafios imputados ao professor pela presença das NTICs no âmbito educacional 

é que surgiu o interesse por esse estudo. Haja vista a familiaridade que os alunos têm com as diversas mídias 

e tecnologias que os cercam. 

Todavia, deve-se questionar de que forma os professores de Língua Portuguesa (doravante LP) vêm 

se utilizando das TICs no cotidiano das suas ações didático pedagógicas. Ademais, como deve ser feita a 

inserção das TICs no ensino de LP, com vistas à melhoria dos processos de ensino e aprendizagens, 

ministrados tanto em sala de aula como fora dela? 

 

 

1 Entende-se que o estado da arte e do pensamento das nossas crianças e, principalmente, dos 

adolescentes atuais é "novo”, já que, inspirados pelos avanços da telemática, por exemplo, demonstram 

posturas individuais e coletivas bem diferentes das verificadas em períodos recentes da história do Brasil. 

Assim sendo, suas atitudes socioculturais, em parte, refletem o desenvolvimento técnico-científico 
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ocorridos nas últimas décadas. Assim sendo, a maioria dos estudantes de hoje carregam consigo dispositivos 

tecnológicos, como celulares e notebooks, dos quais se utilizam de forma hábil. 

 

Como as TICs e, em especial, o aplicativo WhatsApp podem favorecer a realização de processos de 

leitura e produção de texto por parte dos alunos do Ensino Fundamental Maior? Já que, em geral, as TICs 

oferecem recursos de comunicação, escrita e leitura dinâmicos e interacionistas. Também por isso têm 

atraído à atenção dos estudantes, o que pode ser apropriado de forma positiva por parte dos professores da 

educação básica, em particular. 

 

3 Justificativa 

 

Esta pesquisa se justifica pelo fato da necessidade da inserção consciente das novas mídias e 

tecnologias no ambiente escolar, demandando, então, estudos mais aprofundados sobre os possíveis usos 

pedagógicos das ferramentas digitais modernas, tais como os aplicativos de redes sociais (Facebook, 

WhatsApp etc.), já que são muito utilizados no dia a dia tanto por professores como por alunos. 

Daí a necessidade de pensarmos em como utilizar esses recursos de maneira adequada no contexto 

da sala de aula, tendo em vista que a maioria dos alunos já navega na internet, e muitas escolas têm 

laboratórios de informática com acesso à rede. (FREITAS, MELO, B., MELO, M. 2015, p.70). 

A postura pedagógica da escola do século XXI tende a ser diferente daquela de séculos e décadas 

atrás, já que um sistema escolar que objetive ser eficiente, nos dias de hoje, precisa está em consonância 

com os valores e práticas socioculturais do tempo presente. Nesse sentido, as TICs, se empregadas 

adequadamente pelos professores LP e pelos alunos, podem dar subsídios importantes aos processos de 

ensino-aprendizagem dos conteúdos e conhecimentos linguísticos, já que são bem aceitas pelos 

estudantes da atualidade, que as utilizam com proficiência. 

Portanto, se faz necessário estudos mais aprofundados sobre como utilizar as TICs e, em particular, 

o aplicativo WhatsApp no ensino de LP, de forma a torná-lo mais interativo, inclusivo e eficiente. Já que 

este aplicativo se apresenta como potencial recurso metodológico, se for usado adequadamente, para ajudar 

a sanar ou minimizar os problemas relacionados ao baixo nível de escrita e de leitura dos alunos da educação 

básica. 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

Compreender os desafios, as contribuições e as perspectivas contemporâneas para a docência de LP 

à luz das TICs, como o aplicativo WhatsApp, bem como analisar como esta ferramentas digitais podem 

contribuir para a melhoria das atividades de leitura e produção de textos dos educandos. Ademais, 

problematizar como este aplicativo de rede social têm contribuído para a diversificação e surgimento de 

novos gêneros textuais. 

 

4.2 Objetivos específicos 

ü Problematizar sobre o papel do professor atual perante a nova dinâmica educacional influenciada 

pelas invenções da contemporaneidade, como a internet; ü Investigar sobre a viabilidade da inserção do 

WhatsApp nas atividades de leituras e escritas em turmas de 6° ao 9° na cidade de Picos; ü Discutir sobre 

as vantagens e desvantagens da inserção das TICs na sala de aula, mais especificamente, nas aulas de LP; 

ü Estudar como vêm sendo usadas as TICs nas aulas de LP para produção e leituras de textos no 

contexto do ensino básico da cidade de Picos-PI. 

 

5 Revisão de literatura 

 

As novas mídias e tecnologias constituem-se uma realidade no mundo moderno, provocando 

mudanças substanciais nas formas de comunicação, de informação e de relacionamentos dos seus 

praticantes. Conforme Moran (2000), com as NTICs abre-se um campo enorme de possibilidades de 

comunicação entre as pessoas, grupos pequenos e grandes na educação e na vida. Elas fornecem, por 

exemplo, uma gama de oportunidades de interação virtual instantânea entre diferentes indivíduos distantes 

no espaço geográfico e, por vezes, no tempo, o que possibilita trocas de experiências e, mesmo de 

afetividades, entre os seus membros. 

Este fato por si só já revolucionara as formas de vivências dos grupos humanos, provocando fascínio 

nas pessoas pela sua praticidade, riqueza de recursos, diversidade de informações etc. Esta revolução é 

considerada por muitos "especialistas da cultura e da educação”, como Zygmunt Bauman (2001) e Roger 

Chartier (1999), como uma das mais (se não a mais) significativas dos últimos tempos. Sendo assim, 
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“[...] a escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas tecnologias da informação 

e da comunicação (TIC ou NTIC) transformam espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, 

mas também de trabalhar, de decidir, de pensar” (PERRENOUD, 2000, p.125). 

Conforme discorre Freitas, Melo, B. e Melo, M. (2015), na atualidade, as NTICs estão cada vez mais 

presentes no ambiente escolar, especialmente nas práticas pedagógicas dos professores, via computadores, 

internet, e demais ferramentas que passaram a fazer parte do cotidiano da sala de aula da chamada “geração 

digital”, que domina com maestria tais inovações tecnológicas. Tal constatação não podia ser outra, já que 

a escola é uma instituição social vinculada às práticas e representações socioculturais de seu tempo. 

Por isso, como argumenta Moran (2000), na atual conjuntura social, o campo da educação está muito 

pressionado por mudanças, assim como as demais organizações da sociedade. Freitas, Melo, B. e Melo, M. 

(2015) corroboram com esta afirmação, e orientam que semelhante contexto emblemático requer adaptação 

da escola e de todos os envolvidos no processo educativo, exigindo dos professores mudanças no que diz 

respeito ao uso dessas linguagens na escola. 

Desse modo, as instituições de ensino precisam despertar para o grande potencial formativo e 

informativo dos recursos tecnológicos e digitais que estão ao nosso dispor, como o Computador, o Tablet, 

o Celular, o Smartphone, o E-mail, a Web, o Facebook, o WhatsApp, dentre outros. 

Sabe-se que a maioria das crianças e adolescentes está cada vez mais antenada às novas mídias, bem 

como também navegam com proficiência nos ambientes da internet. Ademais, a maioria das escolas dispõe 

de laboratórios de informática com acesso à rede, cabendo, assim, aos professores atuais a tarefa de se 

utilizar adequadamente das TICs para a obtenção de fins didáticos mais elaborados nas suas respectivas 

disciplinas. 

Nessa perspectiva, pode-se mesmo supor que as TICs são capazes de contribuírem de forma decisiva 

ao processo de ensino-aprendizagem. Devendo, então, a escola, como um espaço de construção de 

conhecimentos e de criação de cultura, incorporar as produções culturais, bem como as práticas sociais da 

modernidade, com vistas a subsidiar a formação midiática dos alunos a partir do uso da eletrônica e das 

telecomunicações (FREITAS, MELO, B. e MELO, M. 2015). 

As vantagens do uso das TICs ao contexto escolar são muitas, porém somente terão validade se bem 

utilizadas pelo educador, que deve desenvolver efetivamente o seu papel de mediador nos processos de 

construção de conhecimento de seus alunos (FONSECA, 2016). Por isso, como propõem Freitas, Melo, B. 

e Melo, M. (2015), há a necessidade de redirecionamentos na função do professor, que deve, de acordo com 

as necessidades socioculturais atuais, trocar a sua antiga missão de detentor de informações pela de 

orientador de processos de descobertas, servindo de modelo de ação de vida para os seus educandos. 

À prática de trabalho do professor atual é imputada, portanto, uma nova noção de ação educacional, 

ação esta mais voltada para os procedimentos de aprendizagens coletivos e participativos, que devem, 

essencialmente, visarem potencializar a qualidade das situações de aprendizagens. Dessa maneira, busca-

se uma dinâmica de ensino mais aberta ao diálogo e à reflexão, de forma a estimular o protagonismo dos 

estudantes no desenvolvimento de suas habilidades e competências linguísticas, comunicativas e 

interacionistas. 

É possível construir um ensino mais dinâmico e eficiente, que use as TICs para auxiliar o trabalho 

didático-pedagógico do professor, o qual necessita: construir "trilhas metodológicas” inovadoras, capazes 

de motivar os estudantes a construírem conhecimentos primordiais e pragmáticos a uma vida mais 

otimizada e consciente; instruir seus educandos a um uso adequado e seguro dos ambientes virtuais etc. 

Logo, com a utilização das TICs, a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços de 

aprendizagens significativas, as quais podem ocorrer tanto de forma presencial (na sala de aula) como nos 

espaços virtuais (fora da sala de aula). Contudo, as TICs devem servir também para motivarem os alunos a 

aprenderem ativamente, a pesquisarem o tempo todo, a serem pró-ativos, a saberem tomar iniciativas, a 

saberem interagir (MORAN, 2000). 

No ensino de LP as TICs podem ser utilizadas, por exemplo, para o estudo dos múltiplos gêneros 

textuais, que se diversificam cada vez mais em meio as plataformas da internet, como o Facebook e o 

WhatsApp. Dessa maneira, o professor pode refletir com os estudantes sobre os diferentes tipos e gêneros 

textuais disponíveis na internet. Estes aplicativos podem favorecer também processos de letramentos por 

parte dos estudantes, na medida em que oferecem espaços de leituras e de escritas bem atraentes e 

dialógicos. 

Nesse sentido, a linguagem pode ser vista como resultado de uma interação coletiva. Segundo 

Perfeito (2010, p. 22), "conceber a linguagem como forma de interação significa entendê-la como trabalho 

coletivo, portanto em sua natureza sócio-histórica”. Isso quer dizer que "todo o universo linguístico 

constrói-se, existe e funciona num universo social, coletivo, e não pode ser abstraído dessa condição” 

(CAVALCANTI, 2010, p. 48). 

Como sabemos hoje, as TICs podem contribuir, se bem utilizadas, para o desenvolvimento 

psicognitivo das pessoas, além de subsidiar o fortalecimento das habilidades de leitura e de escrita dos seus 
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participantes. Assim, é comum encontrar pessoas que aumentaram suas competências linguísticas por meio 

de processos de comunicação em redes sociais, como os verificados no aplicativo WhatsApp, por exemplo. 

Conforme argumenta Villela (2009), o letramento digital2 possibilita velocidade no ato de captar, 

aprender e compartilhar conhecimento, ampliação do dimensionamento perceptual (verbal-visual-auditivo) 

dos dados apresentados no hipertexto, composição coletiva de hipertextos (coautoria) + envolvimento 

+colaboração na construção de saberes. 

 

2 O Letramento digital implica realizar praticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais 

de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever 

os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura 

e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital 

(XAVIER, 2016). 

 

Tal realidade implica uma mudança radical na escola: abandono da formação instrutivista (centrada 

no professor, aquele que "sabe tudo”, em contraposição a uma postura de absorção passiva por parte do 

aluno, o conjunto resultando num ensino estático, no trabalho individual, num aprendizado pré-determinado 

e na adoção de uma formação) em favor de uma formação (re) construcionista centrada no aluno, na qual 

o professor é um articulador, em que ocorre uma “equilibração” ativa, em que o ensino é dinâmico e o 

trabalho é coletivo, assim, o aprendizado é “customizado” (VILLELA, 2009). 

Para tanto, se faz necessário que o docente disponha, no mínimo, de conhecimentos básicos das 

potencialidades das ferramentas selecionadas, para assim poder aplicá-las com consciência em situações 

educativas concretas diversas, tanto fora como dentro da sala de aula. Uma vez que as TICs trouxeram uma 

enormidade de oportunidades de recursos de informação e de pesquisa, espaços para navegação, aplicativos 

de rede de comunicação etc. Com a disponibilidade de todo este campo de exploração virtual, advindos, 

majoritariamente, do advento da internet, surgem incontáveis alternativas de se “angariar” conhecimentos, 

o que torna possível a constituição de espaços de aprendizagens móveis. 

Dessa maneira, como salienta Moran (2000), as possibilidades de ações educativas e formativas 

multiplicam-se e se tornam mais práticas e adaptativas. O momento atual, movido pelo desenvolvimento 

das telecomunicações, parece sinalizar que se pode aprender a qualquer hora e lugar, necessitando apenas 

que as pessoas se reconheçam como principais responsáveis por suas formações acadêmicas e intelectuais, 

e aqui, mais uma vez, o papel do professor é fundamental. 

O avanço tecnológico impactou consideravelmente, positivamente e negativamente, a escola. Por 

isso, o professor deve eleger criteriosamente os fins da mediação digital na escola. Moran (2000) aponta 

que os docentes podem e devem utilizar os recursos digitais (principalmente a internet) na educação, como 

apoio para a pesquisa, para a realização de atividades discentes, para a comunicação com os alunos e dos 

alunos entre si, para a integração entre grupos dentro e fora da escola, para publicação de páginas da web, 

blogs, vídeos, para a participação em redes sociais, entre muitas outras possibilidades. 

Desse modo, diante desta conjuntura rodeada de tecnologias e mídias eletrônicas, os professores, 

inclusive os de LP, podem e devem organizar inúmeras formas metodológicas de proceder com as ações de 

aprendizagens por intermédio do mundo virtual, o qual favorece, por exemplo, a extensão e intensificação 

das relações professor/aluno, aluno/aluno, professor/professor, que, agora, pode estender as atividades de 

ensino para além da sala de aula. Dessa maneira, aplicativos como o Facebook e o WhatsApp podem 

proporcionar, de forma positiva, a criação de diversas comunidades voltadas para o estudo, que foram 

denominadas por Carvalho (2009 apud SCHNEIDER e SOUZA, 2016) de redes de aprendizagem online. 

 

6 METODOLOGIA 

 

A referida pesquisa será desenvolvida tendo como base metodológica o uso de fontes orais, que 

serão construídas a partir de entrevistas que serão desenvolvidas com professores de LP da rede de ensino 

básico da cidade de Picos, com vistas a investigar como estes profissionais vêm se utilizando das TICs e, 

em especial, do aplicativo WhatsApp para a concretização das atividades de leitura e de escrita propostas a 

seus alunos. Serão aplicados ainda questionários temáticos com vistas um melhor aprofundamento das 

questões propostas pela referida pesquisa. 

Assim sendo, o estudo proposto se enquadra na categoria da pesquisa qualitativa3, com vistas a 

problematizar questões relativas a inserção correta das TICs no contexto escolar e, especificamente, no 

ensino de LP no Nível Fundamental II. Portanto, a metodologia utilizada envolverá uma pesquisa de campo 

para analisar como professores de LP concebem o uso das TIC’s e, de forma particular, do aplicativo 

WhatsApp como potenciais suportes metodológicos para o desenvolvimento de atividades inovadoras e 

atraentes com vistas a melhoria qualidade e eficiência dos procedimentos teóricos e práticos relacionados 

processos de ensino aprendizagem que visam alavancar o nível de qualidade das ações de leitura e escrita 

dos alunos da educação básica. 
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Serão selecionadas duas escolas da rede ensino público da cidade Picos-PI para a realização da 

pesquisa acerca do problema a ser investigado, que tem como inquietação central como as TICs vêm sendo 

aproveitadas nas aulas de LP. Ademais, o presente estudo analisará a viabilidade do uso do aplicativo 

WhatsApp no aprimoramento das tarefas de leituras e escritas desenvolvidas nas turmas de 6° ao 9° Ano 

nas aulas de LP. 

Serão escolhidos 3 (três) professores de cada escola, podendo, dessa forma, estender a 

problematização para outras disciplinas, como a História, por exemplo, já que as dificuldades com leitura 

e com produção de textos se dá nas diversas áreas das Ciências Humanas. 

 

3 Segundo Minayo (2001) a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

Portanto, a referida pesquisa visará alcançar seus objetivos tendo como base para a montagem do 

corpus de fontes as amostras das duas escolas e seus respectivos professores, três de cada instituição de 

ensino. Logo, o estudo consolidará seus objetivos apoiando-se no método científico de estudo de caso. 

Coletadas todas as fontes, por meio de entrevistas e questionários temáticos, passaremos para a etapa 

da transcrição dos áudios e questionários, seguindo os critérios e rigores científicos legitimados pelo 

universo acadêmico. Em seguida, prosseguiremos para a fase da análise e diálogo com as fontes, sob as 

lentes das leituras teóricas afins ao tema. A partir deste ponto, adotando uma postura crítica e científica, 

construirei o texto dissertativo, que ao final, deverá elucidar as questões propostas no início deste projeto. 

 

6 Cronograma 

 

Atividades Meses de 2017 

mar abril maio junho julho ago set out nov dez 

Integralização aos 

créditos do Programa 

X         

Revisão da 

bibliografia 

 X X       

Revisão do Projeto    X X     

Coleta de dados      X X   

Análise das fontes        X X 

Atividades Meses 2018 

 

 

 mar abril maio junho julho ago set out nov dez 
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Análise das fontes e 

redação da 

dissertação 

X X X X X X    

Qualificação       X   

Apresentaçã o em 

eventos 

       X  

Defesa         X 
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SUMÁRIO 

RESUMO 

Este projeto busca compreender o preconceito racial velado na sociedade brasileira por meio do 

discurso das personagens da obra Leite derramado (2009), de Chico Buarque de Hollanda. Observa-se no 

romance um processo de rememoração, em que o narrador-personagem não somente nos conta suas 

vivências pessoais, como também de sua família, em que é feita mediante um entrelaçamento a alusões 

históricas. Dessa forma, a partir das camadas de memória do narrador, que estão contextualizadas em um 

período delimitado, o autor nos apresentar um panorama da sociedade brasileira que nas entrelinhas 

discurso de Eulálio, nos permite visualizar aspectos deploráveis presente nesta sociedade, como o 

preconceito racial que a nós é imposto de maneira velada, buscando diminuir as contribuições da cultura 

afrodescendente na sociedade brasileira. Conta-se com as contribuições teóricas de Marisa Corrêa Silva 

(2009), Kabengele Munanga (1999) dentre outros. Diante disso, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

de natureza qualitativo-interpretativa, percebe-se em Leite derramado que o preconceito racial no Brasil é 

fundamentado no mito que sugere uma sociedade racialmente democrática, mediante uma tentativa de 

branqueamento racial em que se almeja minimizar a presença do negro e de sua cultura na sociedade 

brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira. Chico Buarque. Leite derramado. Preconceito racial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1Tema 

Análise da construção do preconceito racial brasileiro e a forma como os traços "negros” aparecem 

dentro da cultura brasileira. 

 

1.2 Delimitação do tema 

A percepção racial e a formação do preconceito dentro da sociedade brasileira, mediante o discurso 

das personagens de Leite derramado, de Chico Buarque de Hollanda. 
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1.3 Problema 

1.3.1 Questão central 

No romance Leite derramado, de Chico Buarque de Hollanda, é possível perceber no discurso do 

personagem Eulálio a presença de um preconceito racial velado. Diante disso, busca-se compreender como 

é construído os traços de etnia negra e como eles se simbolizam dentro das falas das personagens do 

romance. 

 

1.3.2 Questões norteadoras 

• Como é construída a identidade racial nacional encontrada no romance Leite derramado, de Chico 

Buarque de Hollanda. 

• Quais são as fundamentações identitárias que levam o protagonista a construir perante o leitor 

fatos ligados ao preconceito racial? 

• Como o fator-contexto social, por meio do personagem Eulálio é capaz de interferir na construção 

da percepção de negro? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Geral 

Compreender a relação existente entre o preconceito racial, em particular da etnia negra, e, por 

consequência, a forma como tal discriminação se materializa no discurso das personagens do romance Leite 

derramado. 

 

1.4.2 Específicos 

• Perceber de que forma a personagem principal, Eulálio, leva o leitor a visualizar fatos ligados ao 

preconceito racial em paralelo a narrativa da obra. 

• Reconhecer a relação entre a visão do negro reproduzida por Eulálio e o fator-contexto social em 

que ele está inserido como fator determinante dessa. 

• Analisar a soberania de uma etnia sobre outra, bipolarizando na sociedade duas forças opostas: 

dominador e dominado. 

 

1.5 Justificativa 

Com base em estudos sociológicos e antropológicos em que aparecem as contribuições de teóricos 

como Kabengele Munanga (1999) buscamos compreender o caráter ideológico no que diz respeito â 

construção do discurso racista. Ao longo da história da humanidade, usou-se como critério de definição de 

raça aspectos físicos. Embora tais preceitos tenham servido como força matriz para dar sustentabilidade a 

ideologias racistas e, desse modo, polarizar a sociedade em perspectivas dicotômicas: a existência de raças 

que nasceram para dominar e as que nasceram para ser dominadas. Tal pressuposto, portanto, serviu de 

justificativa para perpetuar um preconceito quanto a uma raça, em especial, a negra. 

Outrossim, no que diz respeito à presença do mestiço na sociedade brasileira, elemento singular na 

construção de nossa identidade nacional, aponta-se que esse é vítima de uma ideologia racista, uma vez que 

se tentar anular suas características afrodescendente, numa tentativa de branqueamento de raça em que, sob 

um viés ideológico racista, pretende-se sobrepor o elemento branco ao ponto de minimizar a existência de 

qualquer raiz africana na construção de nossa sociedade. 

Diante de tudo isso, este projeto buscará observar nas entrelinhas da trama de Leite derramado, 

como se construirá o preconceito racial velado que tem por ideologia a tentativa de afirmar que há raças 

que existiram para dominar e aquelas que existiram para ser dominadas. 

 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Durante muito tempo o conceito de raça esteve vinculado a características físicas e traços corporais, 

tais como a cor da pele ou o formato dos lábios. Dessa forma, passava-se a delimitar determinada raça com 

base em atributos físicos, abrindo espaço para a construção do preconceito racial, mais especificamente 

quanto ao afro-brasileiro. Nesse sentido, por muito tempo perdurou e ainda perdura essa concepção de raça, 

baseado em características corporais. 

Nesse viés, MUNANGA (1999) pondera que eram aspectos físicos que moldavam uma concepção 

de raça, não encontrando respaldo em discursos sociais ou em sentimentos de pertencimento, mas em uma 

crença em que a base para a concepção de raça tinha um fundamento biológico, imune a tensões ideológicas. 

Ainda segundo Araújo (1996), o conceito de raça é marcado por preconceitos e relações de poder 

(dominador e dominado). Sabe-se que, atualmente, a noção de raça com bases biológicas caiu em desuso. 
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Essa noção que, no passado, serviu para classificar grupos humanos, por meio de traços físicos como cor 

da pele, por exemplo, hoje é criticada por perpetuar uma concepção etnocêntrica de raça. Dessa maneira, 

tal pressuposto afirmava a existência de raças superiores que tinham o "dever” de dominar raças tidas como 

inferiores. Com isso criou-se a ideologia de que uma raça poderia se sobrepor a outra, extrapolando sua 

base biológica, para apoiar- se também critérios econômicos, sociais, políticos, culturais e geográficos, mas 

resguardando a lógica eurocêntrica de supremacia racial típica do período colonial. Para isso, enfatizavam 

que os diferentes grupos "raciais” possuíam diferenças genéticas, biológicas e, logo, intelectuais. Todavia, 

segundo SODRÉ apud ARAUJO (1996), com a percepção, ironicamente ressaltada pela própria biologia e 

genética, que não há diferenciações entre raças humanas, tende-se a perceber a humanidade como um todo. 

No entanto, a tentativa de dominação de um povo sobre outro encontrou brechas no preconceito de 

cor, por meio de variadas ideologias que tentavam afirmar a existência de "raças superiores” e "inferiores”. 

Em Leite derramado, essa relação de dominação e tentativa de afirmação da existência de raças "inferiores” 

e "superiores” com base em aspectos físicos encontram-se de forma implícita na narrativa. A relação do 

negro Balbino com Eulálio nos leva a visualizar essa relação de dominador e dominado, ainda que tal atitude 

apareça disfarçado mediante algumas afirmações do próprio Eulálio, ao dizer que a convivência com o 

negro Balbino fez com que ele não tivesse preconceito de cor, como vemos neste trecho: 

Curioso é que seu filho, também Balbino, foi cavalariço do meu pai. E o filho deste, Balbino 

Assunção Neto, um preto meio roliço, foi meu amigo de infância. Esse me ensinou a soltar pipa, a fazer 

arapucas de caçar passarinho, me fascinavam seus malabarismos com uma laranja nos pés, quando nem se 

falava em futebol. Mas depois que entrei no ginásio, minhas idas à fazenda escassearam, ele cresceu sem 

estudos e perdemos as afinidades. Só o reencontrava nas férias de julho, e então volta e meia lhe pedia um 

favor à-toa, mais para agradar a ele mesmo, que era de índole prestativa. (BUARQUE, 2009, p. 18-19). 

Ao se abordar a questão racial no Brasil, deve-se também considerar o conceito de miscigenação. O 

cruzamento de raças, por meios de diversos fatores como migrações e povoamentos, que sempre existiu na 

história da humanidade, traz à baile o princípio da não existência de uma raça pura, uma vez que as 

populações humanas, ao longo de sua história sempre estiveram em contato. 

A história da humanidade é marcada pelo encontro de diferentes povos, deixando claro que não 

existe pureza racial. Portanto, o entrelaçamento das diversas raças resulta em um fenômeno social da 

humanidade: a diversificação. O que nos interessa nesse momento é o resultado desse encontro de raças: a 

miscigenação, principalmente, o caráter negativo a ela associado por séculos. 

A miscigenação, segundo Munanga (1999), é fruto de um processo não somente biológico, mas 

também ideológico. "A mestiçagem, cujo uso é ao mesmo tempo científico e popular, está saturado de 

ideologia” (MUNANGA, 1999, p. 18), uma vez que muitos dos aspectos fenótipos estão associados a uma 

ideologia racista. 

Ao tratar a questão da miscigenação através do conceito de hibridez, Nikos Papastergiadis (1997) 

aponta as origens do termo na botânica, identificando uma variedade de planta derivada de espécies 

diferentes, em processo que comumente visava o aprimoramento das espécies. Só que no campo racial e da 

cultura, como aponta Lopes (2013) ao discutir o texto de Papastergiadis, a noção de miscigenação assume 

em princípio uma conotação negativa, com implicações de poluição, contaminação, fracasso, regressão ou 

mesmo de doença. De forma amplamente negativa, o miscigenado passa a representar o fruto de relações 

sexuais inter-raciais fora da norma, desregrada, logo, marginalizado socialmente. O miscigenado passa a 

ser visto como um ‘mongrel’ social, alusão ao cachorro cujos pais pertencem a diferentes raças. No Brasil, 

passa-se a usar o termo ‘mulato’, para designar o miscigenado entre o branco e o negro, termo que faz 

alusão a mula, resultado do cruzamento de um jumento com uma égua, ainda com fortes conotações 

negativas, inclusive denotando infertilidade. 

Desse modo, registra-se também a tentativa de anulação do negro e a necessidade que se assimilasse 

a cultura e religião do branco resultando, desse modo, uma forte discriminação racial dentro da sociedade 

brasileira, cuja presença pode se mostrar explicitamente ou de forma velada. Em Leite derramado, é 

possível, mediante a observação das personagens e suas atitudes, trazer à tona, ainda que de maneira velada 

e subentendida, o preconceito racial no Brasil e, principalmente, a anulação da cultura do negro. Portanto, 

infere-se que as doutrinas empregadas para compreender a situação do mestiço em paralelo com as ideias 

de inferioridade da raça negra e o desejo de branqueamento racial não conseguiram compreender que o 

principal problema social da mestiçagem no Brasil era mantê-los excluídos e marginalizados. 

 

3 METODOLOGIA 

 

De acordo com GARNICA (2004), para que pudéssemos compreender o problema levantado nesta 

pesquisa usamos como critério metodológico a pesquisa de tipo exploratória de delineamento bibliográfico 

através do método qualitativo- interpretativo. Portanto, Como se trata também de uma pesquisa 

bibliográfica, recorre-se a produção acadêmica precedente que trate da questão racial no Brasil e à fortuna 

crítica sobre a obra de Chico Buarque, com especial atenção ao romance Leite derramado. O corpus 
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escolhido para a pesquisa foi o romance Leite derramado, de Chico Buarque, por ser uma obra que tem 

uma visão crítica acerca da construção da identidade nacional e que gira em torno de questões importantes 

para nossa sociedade, como o preconceito racial presente no Brasil. 

Inicialmente, foi realizada a leitura do romance Leite derramado, de Chico Buarque de Hollanda, 

com o posterior fichamento do referencial teórico sobre Literatura e identidade, Teoria literária com foco 

na corrente sociológica, utilizando- se de autores de vertente bakhtiniana como Marisa Corrêa Silva (2009). 

Além disso, no presente trabalho aparecem noções sobre raça e preconceito racial com estudos relacionados 

ao campo da sociologia e antropologia, momento em que se toma por base Kabengele Munanga (1999). 

Por conseguinte, foram feitas análises comparativas em que se buscou relacionar o corpus 

pretendido, o romance Leite derramado, às fundamentações teóricas selecionadas. Assim, sob a perspectiva 

da pesquisa bibliográfica de natureza qualitativo-interpretativa, almejou-se compreender dentro da obra 

como é construído e em que se fundamenta o preconceito racial nesta sociedade. 

 

4 CRONOGRAMA 

ATIVIDADE ANOSEMESTRE 

 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 

Créditos a cursar X X   

Levantamento bibliográfico X    

Leitura e fichamento da bibliografia X X   

Início das análises  X   

Início da redação da dissertação  X   

Qualificação   X  

Revisão do material da classificação   X  

Redação final da dissertação   X X 

Revisão do texto da dissertação    X 

Defesa da dissertação    X 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O proposto projeto tem por objetivo um estudo comparado da novela de ficção científica A 

desintegração da morte (2003), do escritor brasileiro Orígenes Lessa, e a peça Estado de sítio (1979), do 

autor francês Albert Camus ambas publicadas em 1948. 

As duas obras trabalham a morte como elemento de fundamental importância para o 

desenvolvimento da narrativa e para uma percepção da sociedade. Na obra futurista de Lessa, a morte é 

insolitamente suspensa da face da Terra, e com isso uma desordem social acontece desde relações familiares 

à relações estadísticas, iniciando "uma era nova para a humanidade” (LESSA, 2003, p. 54). A morte que 

antes era evitada e temida, agora era desejada, pois o caos e sofrimento de um mundo sem a morte era 

insuportável. Na obra de Camus, a morte é personificada como secretária da Peste, que tem por objetivo 

organizar a sociedade de Cádiz ensinando-a a "aprender a morrer na ordem” (CAMUS, 1979, p. 59). Através 

de um discurso sobre a organização das formas de morrer em Cádiz, a Peste suspende os vários tipos de 

morte (fome e seca) e anuncia "uma espécie de morte somente, para todos” (CAMUS, 1979, p. 59). 

Neste trabalho, pretende-se analisar como o autor Orígenes Lessa propõe a suspensão da morte como 

uma maneira de criticar e apontar as mazelas da sociedade contemporânea, principalmente como leituras 

críticas da política mundial da época, em comparação à presença alegórica da morte no Estado de sítio 

(1979) de Camus, que administra a desordem social através de um estado de sítio. Além disso, faz parte 

desse projeto observar como as narrativas se constroem através do insólito em A desintegração da morte 

(2003), e através do existencialismo em Estado de sítio (1979). Pretende-se ainda observar como o medo e 

o mal se configuram nas duas obras, através de premissas como o medo da morte e morte como uma possível 

acepção do mal. 

A construção de bases teóricas e procedimentos metodológicos para embasar a pesquisa 

fundamentam-se em estudos ligados à morte e sociedade em âmbito filosófico, sociológico e histórico e o 

problema norteador da pesquisa mostra-se da seguinte maneira: de que modo as duas obras representam 

uma sociedade contemporânea construída sobre os alicerces da morte, quer seja com a sua ausência em A 

desintegração da morte (2003), quer seja com sua personificação em Estado de sítio (1979)? 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto propõe um estudo comparado entre duas obras que abordam a temática da morte 

a partir de uma configuração da sociedade e pensamento contemporâneo. A escolha das duas obras presentes 

no corpus possui um recorte histórico, pois foram publicadas no ano de 1948 e tratam da morte como 

fomentador de um discurso crítico à estrutura social da época, bem como levantam discussões sociológicas 

sobre a morte e o morrer, além de reflexões de ordem existencial. 

Para a realização desta pesquisa, faz-se necessária a busca por referenciais teóricos que visam 

ampliar a área de alcance do conhecimento sobre a fortuna crítica das obras de Orígenes Lessa e Albert 
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Camus. Além de estudos sobre as concepções da morte dos pontos de vista histórico, sociológico e 

filosófico, visando um entendimento do conceito de morte e suas consequências na vida do ser humano. 

Destaca-se ainda a importância de situar a narrativa no âmbito da literatura contemporânea buscando 

promover o desenvolvimento dos estudos envolvendo esta literatura e compreender as seguintes obras como 

atitudes políticas e sociais. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar o tema da morte através de um estudo comparado visando compreender como as duas 

obras representam uma sociedade contemporânea construída sobre o sustentáculo da morte (na ausência ou 

presença). 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Levantar informações sobre as concepções da morte e do morrer, desde a Idade Média à 

contemporaneidade; 

3.2.2. Apontar a crítica à estrutura sociopolítica da época partindo da representação da morte nas duas 

obras literárias; 

3.2.3. Identificar as relações de morte e poder, a saber: poder social, político e mercadológico. 

3.2.4 Salientar as relações de morte, mal e medo nas obras. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com Norbert Elias (2001, p. 10), "a morte é um problema dos vivos”. Desde o início da 

humanidade, a questão da morte é recorrente na vida e no imaginário dos homens. A morte aparece como 

algo temido, que deve ser evitado ou afastado dos pensamentos ou cotidiano das pessoas. Esse 

distanciamento da morte pode se configurar através de um afastamento da ideia da morte, ou até mesmo do 

contato com pessoas mortas e, também, com a premissa imaginativa de que "os outros morrem, eu não” 

como aponta Elias (2001). Tratar da morte é um dos problemas mais difíceis da existência humana, 

principalmente quanto a aceitação do próprio fim do indivíduo como das pessoas próximas, pois "a morte 

do outro é uma lembrança de nossa própria morte” (ELIAS, 2001, p. 16-17). 

A morte do ponto de vista científico é o fim previsto de um ciclo natural dos seres vivos, segundo 

Rosenfield (2003). Entretanto, a morte pode ser pensada também por outros pontos de vista, como o 

religioso, através de concepções como castigo enquanto não-ser, já que o ser verdadeiro ocorre através da 

passagem para uma contemplação divina; ou existencial, comparecendo sob uma forma de medo da morte, 

configurando- se como um elemento que guia nossos atos como "algo esperado”, porém afastado 

constantemente para longe, constituindo um tabu em relação a morte (ROSENFIELD, 2003). A morte como 

um castigo, ou como um sentimento de punição imposto aos seres humanos pela figura do Pai, também 

desempenhou um papel considerável no medo humano da morte, como aponta Elias (2001). Em Estado de 

sítio, com a chegada da Peste, a morte como castigo é representada através da fala d’O Cura: 

Para a igreja, para a igreja! O castigo chegou. O velho mal está sobre a cidade 

- enviado, como sempre, pelo Céu, às cidades corrompidas, para castigá-las, 

com a morte, de seus pecados mortais. Em vossas bocas mentirosas, vossos 

gritos serão esmagados e um selo de fogo pesará em vossos corações. 

(CAMUS, 1979, p. 33) 

Segundo Rodrigues (2006), no capítulo Morte e consciência: pensar o impensável, a consciência da 

morte é um fato importante e uma conquista para a humanidade. Como salienta Bataille (1987), "o que 

chamamos de morte é em primeiro lugar a consciência que temos dela” (BATAILLE, 1987, p. 29). 

Através de instrumentos, vestígios, fósseis é possível apontar a existência humana em determinada 

região ou território. Mas além disso, outro elemento importante se inscreve nesse processo de humanização 

ou territorialização: as sepulturas. A presença da morte não se configura para a humanidade somente como 

parte instintiva do ser (que evita a dor e o perigo), mas também como uma reflexão sobre a cessação 

definitiva do ser e "uma espécie de revolta contra a morte”. (MORIN, 1997, p. 23). Esta revolta se configura 

tanto em uma não aceitação da morte do próprio indivíduo como dos indivíduos que o cercam. A morte, 

como observou Robert Hertz (1970 apud RODRIGUES, 2006, p. 20), não se relaciona somente ao fim de 

uma existência corpórea, material, mas também de um ser social. Por isso, do ponto de vista humano, a 

morte: 

Não é apenas a destruição de um estado físico e biológico. Ela é também a de um ser em relação, de 

um ser que interage. O vazio da morte é sentido primeiro como um vazio interacional. Não atinge somente 

os próximos, mas a globalidade do social em seu princípio mesmo, a imagem da sociedade impressa sobre 

uma corporeidade cuja ação - dançar, andar, rir, chorar, falar... - não faz mais que tornar expressa. 

(RODRIGUES, 2006, p. 20). 
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Na peça Estado de sítio (1979), o estado de revolta contra a morte acontece efetivamente sob a figura 

da personagem Diego, que marcado pela Peste, consegue vencer o medo da morte, pois como sugere a 

própria morte personificada como secretária "sempre bastou que um homem vença seu medo e se revolte, 

para que a máquina comece a ranger” (CAMUS, 1979, p. 113). 

Segundo Ariès (2012), a morte passou por processos de mudanças, deixando de ser domada para ser 

interdita. Da Alta Idade Média a primeira metade do século XX é presente na civilização ocidental essa 

relação de familiaridade e proximidade com a morte ou com os mortos, mesmo que haja, em determinadas 

situações, uma atitude indiferente ou atenuada. A partir da metade do século XX, o entendimento e visão 

do homem sobre a morte passam por modificações, sendo perceptível uma nova postura: a de 

distanciamento, afastamento da morte e dos mortos, como uma forma de negação da morte. A morte passa 

a ser, então, interdita. Na atualidade, como corrobora Rodrigues (2006), a morte é um tabu, e é preciso 

enterrar, esconder, queimar, ocultar o corpo morto o mais rápido possível. Em resumo, o corpo morto é uma 

imagem difícil de suportar na atualidade, "é preciso exorcizar o cadáver, a morte, e tudo o que diga respeito 

a eles.” (RODRIGUES, 2003, p. 61). 

O cadáver é imagem do destino dos homens, segundo Bataille (1987), e por isso é tão angustiante 

lidarmos com sua presença, pois "ele é testemunho de uma violência que não só destrói um homem, mas 

que destruirá todos os homens” (BATAILLE, 1987, p. 29). Entretanto, embora a morte assuste os homens, 

ela continua a ser ritualizada. Segundo Ariès (2012), embora na Alta Idade Média existisse certa 

familiaridade com os mortos, os ritos e cultos funerários, bem como as sepulturas, estas serviam como 

forma de distanciamento da morte, como uma maneira de "impedir que os defuntos voltassem para perturbar 

os vivos” (ARIÈS, 2012, p. 41). 

Retornando a ideia de que a morte do outro nos lembra nossa própria morte, é neste "momento em 

que tomo consciência da minha finitude que cada instante de minha vida se carrega de todo o peso do 

destino” forçando-me a repensar nos meus limites e nos meus atos como inscrições rumo a uma 

irreversibilidade: a morte (THOMAS apud RODRIGUES, 2006, p. 23). Essa concepção de finitude do ser 

humano é totalmente desacreditada na obra A desintegração da morte (2003), através da suspensão da morte 

simultaneamente em toda a Terra. O caos gerado na sociedade vai desde as indústrias que lucram com a 

morte (indústria de armamentos, remédios, casas funerárias) aos casais que se comprometeram a ficar juntos 

até que a morte os separassem. O medo da morte não afeta mais as escolhas pessoais, nem guia um estilo 

de vida baseado em preceitos religiosos que se baseiam na esperança do céu e na ameaça de um possível 

inferno. O respeito a vida advinda da consciência da morte, a qual se refere Rodrigues (2006), é deixado de 

lado na obra de Orígenes Lessa. 

O afastamento da morte trouxe atitudes extremas para a população que antes comemorava a grande 

descoberta da imortalidade, o combate ao "mais invencível dos males que afligiam a humanidade” (LESSA, 

p. 13, 2003). Rodrigues (2006) aponta os desmaios, os sonos profundos e acidentes graves que geram perda 

de consciência por determinado tempo como modos de se aproximar da consciência da morte, e é 

justamente isso que ocorre em A desintegração da morte (2003): 

 

Pouco a pouco o que a humanidade mais desejava era o sono, imitação pálida 

da morte. E quanto mais garantido e prolongado o sono conseguido, maior a 

procura, preços maiores alcançava a droga. (LESSA, 2003, p. 81) 

 

A peça Estado de sítio (1979) é dividida em três partes: a primeira parte retrata o pavor de Cádiz 

diante da guerra e o usurpamento do Governo pela Peste; a segunda parte apresenta o regime burocrático 

e, ao mesmo tempo, ausente de sentido, instaurado pela Peste, através de medidas como o "certificado de 

existência” que passa a exigir dos moradores de Cádiz como forma de avaliar a importância daquelas 

pessoas para a cidade; e na terceira e última parte acontecem os desdobramentos finais da narrativa, com a 

morte de Diego e com o desabafo da personagem Morte, sobre a sua existência. Já nas primeiras páginas 

da peça é possível perceber a tríade morte-mal-medo através das reações dos homens diante da guerra, 

intitulada como "o assassinato do mundo” (CAMUS, 1978, p. 18). Além disso, a morte se configura como 

personagem e temática na obra de Camus. 

Desse modo, propõe-se para este estudo pensar a morte como fenômeno não só metafísico e distante, 

mas como fenômeno social e como crítica a sociedade da época, através das concepções da morte, e dos 

reflexos nas ações na vida do homem, apoiando-se na morte como norteadora das ações humanas, quer seja 

na ausência simultânea em toda a Terra, quer seja na sua presença personificada. 

 

5  METODOLOGIA 

 

A primeira etapa da pesquisa consistirá em revisão bibliográfica sobre a fortuna crítica relacionada 

as duas obras a serem trabalhadas neste projeto: A desintegração 
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da morte (2003) e Estado de sítio (1979). Na busca por cumprir os objetivos do projeto ora 

apresentado, utiliza-se uma abordagem de pesquisa qualitativa e exploratória, na qual serão coletados 

artigos, ensaios e livros teóricos que trabalhem a temática da morte (concepções sobre a morte e o morrer) 

por uma perspectiva literária, filosófica, histórica e sociológica. 

Na busca por referências bibliográficas sobre a temática do projeto, encontramos produções 

acadêmicas sobretudo nas áreas de Letras, História e Filosofia. Quanto aos referenciais envolvendo a morte 

estão os segundos estudos teóricos: Phillipe Ariès (2012, 2014), Michel Vovelle (1991), Edgar Morin 

(1997), Arthur Schopenhauer (2013), Montaigne (2016), Denis L. Rosenfield (2003), Bataille (1987), assim 

como se fará a leitura de teóricos como Zigmunt Bauman (2008), José Carlos Rodrigues (2006), Norbert 

Elias (2001) entre outros que desenvolvem estudos sobre a morte e seus reflexos no pensamento do homem 

ocidental. 

As análises das obras se pautam em um estudo comparado. A literatura comparada como recurso 

analítico e interpretativo, possibilita uma exploração mais adequada para o alcance dos objetivos da 

pesquisa. Segundo Remak (apud Welleck, 2011, p. 144), a literatura comparada é definida como "um estudo 

além dos limites de um país específico”, e de relação com outras áreas do conhecimento como a filosofia, 

a arte, a história, a ciência, entre outras. 

Após a construção da fortuna crítica, serão analisadas como o corpus literário representa uma 

sociedade contemporânea construída sobre os alicerces da morte e como cada narrativa constrói a imagem 

da morte. O exercício de leitura e conhecimento da produção envolvendo a obra será contínuo, e 

complementado por estudos que demonstram a relação entre a Literatura que é produzida e a sociedade que 

circunda essa produção. 

 

6 CRONOGRAMA 

6.1 Tempo de duração: 24 meses 

6.2 Previsão de atividades 

 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

Disciplinas X X   

Revisão bibliográfica X X   

Levantamento de novos dados X X   

Participação em eventos científicos  X   

Análise de dados  X X  

Seminário de projetos   X  

Redação de texto para qualificação  X X  

Qualificação   X  

Redação do texto final   X X 

Banca da dissertação    X 
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FEMININA NA PERSONAGEM LILY EM: TRAVESSURAS DA MENINA MÁ 

DE MÁRIO VARGAS LLOSA 

LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

 

A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NA PERSONAGEM LILY 

EM: TRAVESSURAS DA MENINA MÁ DE MÁRIO VARGAS LLOSA 

 

Orientador(a) Dra.: MARGARETH TORRES ALENCAR COSTA 

 

TERESINA 

2016 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

O presente projeto de pesquisa propõe uma análise acerca da obra Travessuras da Menina Má, 

enfocando a representação da identidade da personagem Lily, denominada pelo narrador como "a menina 

má”. Culler (1999) afirma que "as obras literárias caracteristicamente representam indivíduos, de modo que 

as lutas a respeito da identidade são lutas no interior do indivíduo e entre o indivíduo e o grupo”. Nesse 

sentido, esta investigação traz a seguinte problematização: De que forma a identidade feminina é 

representada na personagem Lily, em Travessuras da Menina Má de Mario Vargas Llosa?. 

Esta é uma obra do escritor Mario Vargas Llosa, peruano laureado com o Nobel de Literatura de 

2010. Nela o autor retrata a figura da criatura humana, com suas diferenças, sonhos, desejos, identidades 

ou possíveis identidades construídas e repassadas à sociedade. Lily ou como o narrador denomina a menina 

má figura como a protagonista da obra. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Sabemos que a literatura além de nos proporcionar um elevado conhecimento, pode também nos 

remeter a diversas sensações através dos sentidos seja de forma, oral ou escrita, estamos sempre envolvidos 

nesta pela emoção. Através das várias possibilidades de leituras podemos inferir mensagens e aprendizados 

que nos fazem refletir e/ou alterar pensamentos relacionados às convenções sociais, ideológicas, históricas 

e culturais. 

A partir da leitura da obra Travessuras da Menina Má de Mario Vargas Llosa, observamos na 

protagonista Lily, uma possível identidade de mulher desconstruída, possibilitando ao leitor um 

estranhamento, isto é, as atitudes no discurso da personagem rompem com os padrões que a sociedade 

estabelece para este gênero. Esta é uma obra do escritor Mario Vargas Llosa, peruano laureado com o Nobel 

de Literatura de 2010. Na obra o autor retrata a figura da criatura humana, com suas diferenças, sonhos, 

desejos, identidades ou possíveis identidades construídas e repassadas à sociedade. Travessuras da Menina 

Má é uma obra marcada pelos encontros e desencontros entre as duas personagens, Lily e Ricardo 

Somorcucio, o qual, através de suas memórias narra sua vida desde quando conheceu a menina má então 

adolescente. No que se refere a personagem, esta se apresenta logo no início da obra com uma nacionalidade 

a qual não é a sua; em seguida, passa por diversas mudanças as quais a cada uma emerge uma nova mulher, 

ou seja, uma nova identidade. Culler (1999) afirma que "as obras literárias caracteristicamente representam 

indivíduos, de modo que as lutas a respeito da identidade são lutas no interior do indivíduo e entre o 

indivíduo e o grupo”. 

Há apenas algumas décadas, a identidade não estava no centro dos debates acadêmicos atualmente, 

no entanto, a identidade é um assunto de extrema importância e em evidência. Portanto, é possível 

relacionar este pensamento à obra Travessuras da Menina Má, detendo-nos na temática da representação 

da identidade feminina a partir da protagonista denominada Lyli para uma análise mais profunda acerca das 

possibilidades da fragmentação da identidade e as possíveis relações sociais, psicológicas que estão inter-

relacionadas, contribuindo para estas cambiantes identidades. Para Baumann ( 2005, p.60 ) " uma identidade 

coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria , uma repressão, uma limitação da liberdade de 

escolha”. 

Destarte, a pesquisa foi motivada por uma reflexão a luz das várias identidades que o ser humano 

pode obter na interação do eu com o outro, uma vez que durante a leitura da obra, verificou-se que, a 

protagonista Lyli, demonstra um perfil diferente daquele socialmente esperado para uma mulher, pois esta 

não demostra nenhuma afinidade com os padrões pré-estabelecidos socialmente. Contudo, a personagem 
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Lily nos remete a este estereótipo feminino de mulher desconstruída, servindo-se da teoria de Derrida, a 

qual tem por objetivo romper com dicotomias convencionais. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

• Investigar a representação da identidade feminina na personagem Lily em Travessuras da Menina 

Má de Mario Vargas Llosa. 

 

3.2 Específicos 

• Verificar a concepção das possíveis identidades femininas pressupostas em Travessuras da Menina 

Má. 

• Analisar as identidades deslocadas presente na personagem Lily através dos relatos narrados por 

Ricardo Somocurcio em Travessuras da menina má. 

• Identificar a influência social e psicológica na construção da(s) identidade(s) da protagonista 

diante de fatos silenciados a Ricardo Somocurcio. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Sabemos que ao nascer recebemos identidades que são definidas pela família, pelo meio social ao 

qual pertencemos no momento. Porém, no decorrer das experiências surgem fatores sociais, religiosos, 

ideológicos e culturais que nos possibilitam mudanças, as quais interferem nas nossas identidades. Hall 

(2005) afirmar que, "o sujeito assume identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente”. 

Portanto, pode-se inferir que as identidades humanas estão passíveis de deslocamentos. 

Percebemos que atualmente a identidade está sendo estudada com maior expressividade e 

importância, pois o que antes era aceito como fixo e duradouro, nos tempos pós-moderno entrou em declínio 

e passou a ter um novo olhar, como explica Hall: 

a questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em essência, o 

argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 

sujeito unificado. A assim chamada crise da identidade é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (Hall, 2005,p.7) 

Pelo exposto acima, percebemos que não existe uma identidade única, mas sim várias identidades, 

nas quais o sujeito vai se apropriando à proporção que este passa por mudanças no decorrer de suas 

experiências, portanto podendo compreender o que o autor denominou de crise de identidade. As sociedades 

pós- modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. 

Contudo, esta sociedade pós - moderna traz a perspectiva de uma mulher que não está mais submissa aos 

valores socialmente determinados a ela principalmente subordinada ao homem em uma relação binária do 

tipo, homem versus mulher, porém esta está inserida em perspectivas libertárias e emancipadas das mentes 

tradicionais. Para Scoot (2001, p.86) "o aumento da consciência acarretou a descoberta da verdadeira 

identidade das mulheres, a obtenção de autonomia e, por isso, a emancipação”. 

Segundo afirma Bonnici e Zolin (2005) 

Desde a década de 1960, com o desenvolvimento do pensamento feminista, a 

mulher vem se tornando objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, 

como Sociologia, a Psicanálise, a História e Antropologia. Também no âmbito 

da Literatura e da Crítica Literária, a mulher vem figurando entre os temas 

abordados.(ZOLIN, 2005,p.181) 

Nesse sentido, percebe-se a importância de se compreender a representação da identidade feminina 

no aspecto social e cultural presente nas teorias literárias e nos discursos feministas que dialogam acerca 

deste pensamento. 

Verificamos que há estudos relacionados à obra Travessuras da Menina má de Mario Vargas Llosa. 

Entre eles destacamos, Tejera (2007) que retrata uma personagem que utiliza a sedução, o erotismo e o 

amor de forma cíclica para atrair a 

atenção de Ricardo e deixá-lo apaixonado por ela. O autor descreve que: 

Ella tiene una silueta graciosa, una piel cálida y, a pesar de la vestimenta en 

extremo sencilla y algo grotesca que llevaba, hay una senal que puede 

percibirse más allá de esos vestidos, se halla ese toque feminino expresado en 

la manera de caminar y moverse, aunado al modo de frucir sus gruesos labios 

cuando hablas de temas no del todo trascendente (..) y ella no es una actriz 
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conciente de su papel, es más bien alguien que desempena un rol que 

desconoce en lo inmediato y que conoce mediatamente a la perfección cuando 

su experiência le permite ver y palpar los resultados que alcanza. 

(TEJERA2007, p. 1) 

Para Tejera (2007) parece impossível, ou ao menos, difícil de assumir em um mundo que se encontra 

cada vez mais cético, que o narrador desta novela encare não somente o tema do amor, mas também o do 

erotismo e da sedução de uma maneira tão peculiarmente interconectada que não pode separar, ao menos 

radicalmente um do outro. Enfoca ainda que "su margia consiste precisamente en no contar con sortilégio 

alguno, a no ser con su capacidade innata para envolver a la victima y alimentarse gradualmente de ella”. 

A vítima a qual Tejera (2007) se refiere é Ricardo, o eterno apaixonada de Lyli. A representação da mulher 

é apreendida através de seus traços biológicos marcantes para a relação amorosa dos dois. É enfocado ainda 

os vários nomes que a protagonista apresenta na obra como: Lyli, la chilenita, Menina má, Arlete e Madame 

Robert Arnoux. Para Tejera (2007) cada identidade adquirida pela personagem existe um ato de sedução 

para com o personagem Ricardo. 

Benevuto (2010) menciona que Ricardo apaixona-se pela menina má, como ele a apelidara, como 

um —bezerro, como dizem os seus amigos de Miraflores: —Estás hecho un becerro, flaco, estás azul, flaco, 

te derrites de tanto camote, flaco (LLOSA, 2008, p. 14). E este amor, ou obsessão, ou encantamento, 

perduraria por toda sua vida, apesar das muitas agruras e desenganos que a cruel menina lhe proporcionaria, 

segundo ele mesmo conta. La nina mala, ao contrário, é descrita como uma adepta voraz das novidades à 

disposição, do mundo do consumo às novas identidades. O autor ainda enfatiza que Ricardo é admirador 

da ordem, leitor e tradutor da alta literatura, enquanto la nina mala, pobre e pouco letrada, deixa-se 

influenciar pela moda e esconde sua origem. No entender do bom menino, ela necessitaria de uma pessoa 

culta e boa, como ele, para ensiná-la aos bons costumes e à cultura iluminista e iluminada. Ou seja, 

percebemos pelas palavras do narrador uma visão sexista, onde a personagem conseguirá emancipação 

através da aproximação dela a ele, o que nos remete a um pensamento de poder típica do homem. 

As investigações realizadas sobre a obra, Travessuras da Menina Má, apresenta a personagem Lyli 

em uma relação amorosa conflitante com Ricardo. Entretanto não foi identificado leituras que tratem 

especificamente da representação da identidade feminina. Nesse sentido a pesquisa buscará uma análise 

mais profunda acerca desta temática. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Natureza do estudo 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa será de natureza básica com abordagem 

qualitativa e análise descritiva dos dados. A pesquisa bibliográfica será realizada tendo como referencial a 

obra Travessuras da Menina Má, de Mario Vargas Llosa. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias abrange 

toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, meio 

de comunicação oral e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com o que foi escrito, dito ou filmado sobre um determinado assunto. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

Inicialmente, será feito um levantamento teórico do material a ser utilizado para a investigação, bem 

como os autores que comporão este estudo. A partir desta seleção, será realizado o fichamento de todas as 

obras selecionadas, especialmente da obra principal, Travessuras da Menina Má, pautando-se nos objetivos 

propostos. 

Dessa forma, para atingir aos objetivos de estudo serão efetuados alguns procedimentos. 

Inicialmente, será realizada a seleção e discussão de conceitos de identidade que serão confrontados para a 

compreensão da(s) identidade(s) presente na personagem Lily por meio dos relatos do narrador da obra 

Ricardo Somocurcio. Posteriormente, será elaborada uma síntese de todos os relatos da personagem ao seu 

pretendente Ricardo Somocurcio, no sentido de identificar a influência social e psicológica na representação 

da(s) identidade(s) da protagonista diante de fatos silenciados a Ricardo nos mais diversos encontros e 

desencontros. 

Finalmente, serão buscadas as concepções das possíveis identidades pressupostas a partir da obra 

em estudo, por meio da descrição pormenorizada da personagem em discussão. 

Assim, em suma, a pesquisa será realizada através de: 

1. Exploração das fontes bibliográficas: livros, revistas científicas, dissertações, teses, dentre outros, 

que contenham não somente informações sobre a obra, mas indicações de outras fontes de pesquisa. 

2. Leitura e fichamento do diálogo de Lily e Ricardo, esta sendo a protagonista com a preocupação 

de buscar as concepções da identidade femininas inferidas na obra. 
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A pesquisa bibliográfica terá como fontes para embasamento teórico os autores com investigações 

na área, dentre os quais se destacam: Bauman (2005), Bonnici e Zolin (2005), Culler (1999), Hall (2005), 

Scott (2011), assim como o livro Travessuras da Menina Má, de Mario Vargas Llosa, bem como artigos e 

periódicos publicados que serão estudados acerca do tema em destaque e que possibilitarão o embasamento 

teórico para a composição da dissertação. 

 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES 1° SEM. 2017 2° SEM. 2017 1° SEM. 2018 2° SEM 2018 

CUMPRIMENTO DOS 

CRÉDITOS 

X X   

LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO 

 X X  

ORGANIZAÇÃO/ 

ADEQUAÇÃO DO PROJETO 

DE PESQUISA 

 X X  

FICHAMENTO DO 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 X X  

ELABORAÇÃO DO 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 X X  

SELEÇÃO E DISCUSSÃO DE 

CONCEITOS 

  X X 

QUALIFICAÇÃO 

(CAPÍTULOS) 

  X X 

CORREÇÃO DOS 

CAPÍTULOS PELO(A) 

ORIENTADOR(A) 

  X X 

REALIZAÇÃO DAS 

ALTERAÇÕES SUGERIDAS 

PELO(A) ORIENTADOR(A) 

  X X 

APRESENTAÇÃO DA 

DISSERTAÇÃO 

(DEFESA) 

   X 
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ANEXO N – PRÉ-PROJETO LT04: TRAUMA E MEMÓRIA NAS NARRATIVAS 

OS AFOGADOS E OS SOBREVIVENTES, DE PRIMO LEVI E DIÁRIO DA 

QUEDA, DE MICHEL LAUB 

TRAUMA E MEMÓRIA NAS NARRATIVAS OS AFOGADOS E OS 

SOBREVIVENTES, DE PRIMO LEVI E DIÁRIO DA QUEDA, DE MICHEL 

LAUB 

 

Linha de pesquisa: Literatura, Cultura e Sociedade Orientador:  

Profa. Dr3. Margareth Torres Alencar Costa 

 

Teresina - PI 

2016 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Tendo em vista que esse trabalho objetiva comparar as obras Diário da queda (2011) e Os afogados 

e os sobreviventes (1986), tem-se a seguinte questão central: Como o trauma, que engendra a narrativa Os 

afogados e os sobreviventes, de Primo Levi, e a ficção presente em Diário da queda, de Michel Laub, 

delineia o caminho da memória, determinando uma forte relação entre ambas? Para tanto, propõe-se as 

seguintes questões norteadoras: Quais as características do trauma e da memória presentes em Diário da 

queda (2011) e Os afogados e os sobreviventes (1986)? Como os aspectos da memória individual ajudam 

no resgate da memória coletiva? Como o trauma relaciona-se com a narrativa de testemunho Os afogados 

e os sobreviventes (1986), de Primo Levi e em Diário da queda (2011), de Michel Laub? De que forma o 

trauma está ligado à narrativa de testemunho de Primo Levi e à narrativa ficcional de Michel Laub? 

Assim, essa análise será feita por meio da comparação das obras, apresentando as características 

inerentes à memória e ao trauma, presentes em Diário da queda e na literatura de testemunho de Primo 

Levi em Os afogados e os sobreviventes, bem como as semelhanças e diferenças entre ambas. Os 

fragmentos dessas narrativas e suas lacunas abordam um passado que faz parte da complexa política da 

memória, em que o trauma é determinante para apresentar a fragmentação sem compromisso com a 

linearidade. 

 

2 JUSTIFICATIVA 
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Esta pesquisa justifica-se pela escassez de trabalhos que estabeleçam um estudo comparativo entre 

obras de autores brasileiros que abordem a memória coletiva, bem como os aspectos centrais relacionados 

a trauma e testemunho na literatura. 

Muitas obras literárias abordam o trauma como tema e apresentam fortemente a questão da memória 

como algo recorrente. Diante disso, a investigação dos elementos do trauma e da memória é necessária para 

elucidar a problemática em torno da relação entre as obras que aqui se propõe analisar, considerando que o 

presente projeto objetiva estabelecer um estudo comparativo entre elas. 

Assim, essa análise comparativa entre as obras irá contribuir para relacionar a memória, o trauma e 

a história com os esquecimentos presentes nas narrativas, já que a história, segundo Benjamin (2012), não 

tem sido contada, predominantemente, por parte dos vencidos, mas sim dos vencedores. Logo, é importante 

esclarecer que inúmeras são as narrativas nas quais se podem constatar a insistência das vozes em expor 

como o trauma desempenhou e desempenha um papel preponderante nos sentimentos dos oprimidos. 

A narrativa é formada de várias vozes, as personagens ganham tom e, por meio da memória, 

apresentam os estereótipos que se formaram no testemunho de cada uma delas. As memórias se intercruzam 

e formam o discurso das personagens. A memória coletiva é formada por lembranças e esses discursos dos 

indivíduos, de vários grupos no qual ele faz parte. 

O estudo memorialístico é importante porque apresenta diversas partes da obra em que personagens 

rememoram as experiências traumáticas vividas individual ou coletivamente. Estas, presentes na obra, 

revelam personagens angustiados com a situação desumana a qual são submetidos e podem caracterizar as 

lembranças do convívio familiar, que retornam à mente do narrador. 

Esse estudo, enquanto relevância acadêmica e social, ampliará o escopo teórico acerca da narrativa 

de Primo Levi e as características do trauma em sua obra memorialística, relacionando-a com o livro de 

Michel Laub e percebendo de que forma a literatura brasileira procurou expressar, por meio de seus autores, 

os acontecimentos históricos na ficção. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

• Elaborar um estudo comparativo entre as obras Diário da queda (2011), de Michel Laub e Os 

afogados e os sobreviventes (1986), de Primo Levi, pesquisando as marcas do trauma e memória coletiva 

nas referidas obras. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

• Identificar nas narrativas Diário da queda (2011), de Michel Laub e Os afogados e os 

sobreviventes (1886J, de Primo Levi, a presença de características do trauma e memória; 

• Explicitar como os aspectos da memória individual ajudam no resgate da memória coletiva; 

• Estabelecer um paralelo, mostrando semelhanças e diferenças entre as obras Diário da queda 

(2011), de Michel Laub e Os afogados e os sobreviventes (1986), de Primo Levi; 

• Investigar de que forma o trauma está ligado à narrativa de testemunho de Primo Levi e a narrativa 

ficcional de Michel Laub. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para entender o que é a memória, partindo dos estudos psicológicos, a contribuição de Izquierdo 

(2002) é válida para correlacionar com a escrita de Primo Levi, em Os afogados e os sobreviventes. Para 

Izquierdo (2002, p. 8) a "memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informações.” 

Enquanto Primo Levi vê a memória como "um instrumento maravilhoso, mas falaz. (...). As recordações 

que jazem em nós não estão inscritas na pedra; não só tendem a apagar-se com os anos, mas se modificam 

ou mesmo aumentam, incorporando elementos estranhos”. (LEVI, 2016, p. 17) 

Partindo desta premissa de que a memória pode inserir e diminuir traços importantes dos fatos, os 

conceitos a respeito da memória e trauma conduzem à problemática de comparar a narrativa ficcional 

Diário da queda, de Michel Laub e o testemunho de Primo Levi, em Os afogados e os sobreviventes, com 

os fatos históricos, para que o esquecimento não prevaleça sobre os vencidos. Candido (2006, p. 20) afirma 

que a literatura "como fenômeno de civilização, depende, para se constituir e caracterizar, do 

entrelaçamento de vários fatores sociais.” Logo, inclui-se dentre estes, a história, que irá juntar-se aos outros 

constitutivos da produção literária. 

Para elucidar a definição do termo memória e suas nuances, recorreu-se também aos estudos de 

Ricoeur (2007, p. 101). Ele chama a atenção para o fato de a memória e a história estarem juntas, ainda que 
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de modo conflitivo. A memória dos fatos interessa para a compreensão, reflexão e releitura da História. 

Ricoeur (2007, p. 101) compreende que "o dever da memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança, a 

um outro que não o si. (...) O dever de memória não se limita a guardar o rastro material, escrito ou outro, 

dos fatos acabados, mas entretém o sentimento de dever a outros”. Ou seja, tendo a memória o dever de 

rememorar circunstâncias individuais e coletivas perante as vítimas, as memórias coletivas se debatem por 

justiça. 

É preciso ainda compreender o trauma e suas consequências. Este, faz-se presente de modo muito 

forte na narrativa de vida das três gerações da obra Diário da queda, de Michel Laub. A contribuição de 

Seligmann-Silva (2003, p. 49) sobre como a memória do trauma converte-se em narrativa, relatada por Levi 

(1986) em Os afogados e os sobreviventes, comprova que a narrativa é, também, o meio por onde o escritor 

busca o "compromisso entre o trabalho de memória individual e outro construído pela sociedade”. A 

narrativa estaria, dessa maneira, colaborando na construção da memória coletiva, seja global ou grupal, da 

qual fala Halbwachs (2006). Para ele, a memória coletiva tem como função essencial fazer com que as 

pessoas expressem a sensação de pertencimento a um grupo, segmento, instituição. Ela garante um 

sentimento de identidade ao indivíduo calcado não só no campo histórico, mas também das representações 

e símbolos. 

Partindo dessa discussão de que a memória individual, também pluralizada de modo coletivo, 

pertence à identidade de um grupo, Hall (2006) insere o conceito de identidade para afirmar que: 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, 

mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais 

nós imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2006, p. 38 - 39) 

Dessa forma, a narração das personagens de Diário da queda também demonstra a intenção de 

constituir uma memória coletiva, assim como fez Levi em Os afogados e os sobreviventes, uma vez que 

essa obra está imbrincada sobre elementos que configuram essa memória. 

Walter Benjamin (2012) defende que a própria literatura reflete um olhar trágico dos acontecimentos 

da História e que ambas dialogam entre si, numa espécie de paralelo. A figura do "anjo da história”, proposta 

por ele como um anjo que observa aterrorizado o acúmulo de catástrofes, ruínas e é levado pelo progresso 

destruidor, é a própria humanidade. Essa alegoria permite observar como é intrínseca às obras Diário da 

queda e Os afogados e os sobreviventes, pois o relato de Levi é um olhar aterrorizado de vítima da história. 

Ao inserir trauma e memória nas narrativas, a literatura aborda explicitamente a relação entre 

literatura e realidade, onde o autor serve-se também das experiências pessoais para criar a obra de arte, no 

caso, a obra literária. Primo Levi, por exemplo, por meio de sua literatura de testemunho objetiva converter 

a shoah em um tipo de experiência coletiva, fazendo público aquilo que, a priori, seriam experiências 

isoladas dos demais. Sobre isso, Levi (2004, p. 72) recorre ao resultado do trauma para afirmar que: 

Nós, que sobrevivemos aos campos, não somos as verdadeiras testemunhas. [...] Nós somos uma 

minoria [...] anômala. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, jamais tocaram o fundo. 

Os que tocaram, e que viram a face das Górgonas, não voltaram, ou voltaram sem palavras. 

A atitude de ficar sem palavras também ocorre na narrativa Diário da queda, de Michel Laub, na 

qual o pai do narrador, ao ser diagnosticado com Alzheimer, assume uma postura de silêncio, mas que o 

motiva a narrar a fim de não esquecer os acontecimentos. O silêncio é um elemento característico, não só 

por ser oposto à memória, mas, sobretudo faz parte do complexo processo da construção da memória. Para 

Seligmann-Silva (2003, p. 53), a memória, assim como a língua, com seus atos falhos e silêncios, não existe 

sem a resistência. É nessa tensão, entre memória e esquecimento, que a narrativa se constrói: "A memória 

só existe ao lado do esquecimento: pois um complementa e alimenta o outro, um é o fundo sobre o qual o 

outro se inscreve” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 53). Portanto, os silêncios e os esquecimentos, 

provenientes do trauma, são ícones relevantes de manipulação da memória coletiva. 

Por último, a contribuição de Candido (2006) para analisar a relação das personagens laubianas com 

os fatos históricos da Segunda Grande Guerra comprovou que a literatura conta também a História. Em 

vários momentos da narrativa Diário da queda, as personagens trazem à tona acontecimentos históricos 

que passaram de experiências individuais para uma referência coletiva. A respeito dessa conexão entre 

experiências pessoais e coletivas, Candido (2006), ao discorrer sobre a criação literária, afirma que ela não 

pode "ser desligada do contexto, — isto é, da pessoa que as interpreta, do ato de interpretar e, sobretudo, 

da situação de vida e de convivência”. (CANDIDO, 2006, p. 57) 

Partindo desse mesmo pressuposto, Halbwachs (2006) também afirma que o sujeito é um 

instrumento das memórias do grupo, mesmo quando está rememorando sozinho: 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de 

eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 

jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque 

sempre levamos conosco certa quantidade de pessoas que não se confundem. (Halbwachs, 2006, p.30) 

Dessa forma, para que a lembrança seja reconhecida e reconstruída pelos sujeitos sociais, ele precisa 

de marcas de proximidade com o grupo a qual pertence. Não se identificando com o coletivo, não ocorreria 
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o processo de rememoração. Ou seja, o indivíduo é uma configuração múltipla, engendrada na intersecção 

entre diversas forças sociais. Em Os afogados e os sobreviventes, Levi imprime esta conexão de forma clara 

quando os relatos se encontram com os depoimentos coletivos. Em Diário da queda é o foco narrativo do 

avô que desencadeia todo o processo de escritura no qual os descendentes terão conhecimento, costurando 

e dando sequência ao objetivo de narrar e construir a memória. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho consistirá em pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa far-se-á 

prioritariamente em livros e outras bases de dados disponibilizados em língua portuguesa, inglesa e 

francesa. A pesquisa será desenvolvida através da escolha de artigos de jornais, teses, periódicos que falam 

sobre a produção literária dos escritores analisados, sua vida e obra, assim como análises anteriormente 

empreendidas sobre circunstâncias que envolvem o cenário onde ocorre a narrativa da obra de Michel Laub, 

além do levantamento do contexto da literatura de testemunho de Primo Levi, presente em Os afogados os 

sobreviventes. A abordagem do tema está apoiada do ponto de vista teórico, sobretudo, em autores que 

aprofundaram os estudos sobre memória coletiva, trauma e literatura de testemunho, como Primo Levi 

(1986), Walter Benjamin (2012), Maurice Halbwachs (2006), Le Goff (2003) e Paul Ricoeur (2007), dentre 

outros. 

 

5.1 Corpus 

Diário da queda, de Michel Laub e Os afogados e os sobreviventes, de Primo Levi, constituem o 

corpus dessa pesquisa. Publicadas em épocas e contextos diferentes, a obra do escritor brasileiro apresenta 

fortes relações com a obra de Primo Levi, uma vez que na narrativa de Laub as personagens mencionam a 

obra de Levi como importante literatura de memória. Sua análise constitui a identificação dos elementos 

estruturais do texto e sua ligação com os aspectos da memória, além dos elementos do trauma. 

 

5.2 Instrumentos de pesquisa 

Para a organização, mapeamento e recolhimento dos dados são utilizados como instrumentos de 

pesquisa a ficha da análise da obra literária e a leitura de textos teóricos, que auxiliam a identificação de 

elementos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, como: o enredo, as personagens, o contexto 

inserido no cenário ficcional, os conceitos e os posicionamentos dos autores utilizados para o embasamento 

teórico da pesquisa. 

 

6 CRONOGRAMA 

6.1 TEMPO DE DURAÇÃO: 24 MESES 

6.2 PREVISÃO DE ATIVIDADES: 

Atividades para o 1° ano - 2017 

ATIVIDADES Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Disciplinas X X X X X X X X X X 

Discussão 

bibliográfica 
X X X X 

      

Leitura de teóricos e críticos X X X X X X X X X X 

Reformulação do projeto de 

pesquisa 
X X X 

       

Análise comparativa das obras 

  

X X X X X 

   

Redação da dissertação 

       
X X X 

 

Atividades para o 2° ano - 2018/2019 
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ATIVIDADES Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Apresentação do 

Projeto 

X             

Escrita do trabalho 

para a qualificação 

X X X X X X 

       

Qualificação 
      

X 
      

Complementa ção da 

escrita da 

dissertação 

       

X X X X 

  

Revisão Final            X  

Defesa da dissertação 

            X 
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ANEXO O – PRÉ-PROJETO LT05: ABORDAGEM DA LITERATURA NO 

ENEM (2013-2017): HABILIDADES E IDENTIDADES 

ABORDAGEM DA LITERATURA NO ENEM (2013-2017): HABILIDADES E IDENTIDADES 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este trabalho tenciona analisar a abordagem de questões de Literatura do ENEM nos anos de 2013-

2017 e a suas implicações para o ensino de literatura. O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi 

criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho do discente ao fim da escolaridade básica. No 

entanto, em 2009, o ENEM foi reformulado, passando a ser usado como forma de ingresso nas 

Universidades. A prova é bem contextualizada, apresentando um enfoque interdisciplinar, e possui uma 

matriz documental que envolve quatro áreas para compor o exame e determina eixos cognitivos comuns a 

todas essas áreas, tendo também competências e habilidades a serem cobradas. 

Esse exame é composto de 180 questões distribuídas em quatro áreas do conhecimento, a saber: 

Área de Conhecimento, Ciências e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias (Química Física e Biologia); Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Redação (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira [Inglês ou Espanhol], Artes, Educação Física 

e Tecnologias da Informação e Comunicação); Matemática e suas Tecnologias (Matemática); conforme 

informações extraídas do edital do ENEM 2013, item 8.3. O corpus será constituído de 5 (cinco) provas, 

especificamente da área de linguagem, códigos e suas tecnologias que é onde encontra-se diretamente 

questões de literatura. Como suporte teórico, recorreremos em especial a Medeiros (2012), Silva (2009), 

Luft & Fischer (2014), Fischer et al (2012), Zilberman (2008) e Zilberman (2009). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposta de pesquisa surgiu a partir da produção do Trabalho de Conclusão de Curso em que 

se realizou uma análise comparativa entre algumas questões de literatura abordadas no ENEM (2015) e as 

questões de literatura abordadas na Terceira Etapa do PSIU (2010). Como o PSIU encerrou em 2010, e é 

apenas o ENEM, a única forma de ingresso de candidatos em algumas Instituições de Ensino Superior, 

inclusive a Universidade Federal do Piauí, percebeu-se a necessidade de avaliar como a literatura está sendo 

abordada no decorrer de cinco anos nesta modalidade de exame, bem como que impacto essa abordagem 

traz às escolas e ainda que identidade estará se formando no aluno/candidato, através dessa modalidade de 

avaliação. 

Na produção do TCC recorreu-se principalmente aos trabalhos de Medeiros (2012), Luft & Fischer 

(2014), Fischer et al (2012). Fischer et al (2012) analisam questões do ENEM entre os anos de 1998 e 2010, 

com objetivo de identificar quais autores, períodos literários são recorrentes no exame e além disso, saber 

o percentual de questões de Literatura abordada nessa avaliação. No entanto, os autores supracitados não 

se preocupam em relacionar a abordagem de questões de literatura com a formação da identidade do aluno. 

Essa pesquisa trará como contribuição uma reflexão sobre a abordagem da literatura no ENEM no 

decorrer de cinco anos e o reflexo do ensino da literatura nas escolas. Podendo assim levar-nos a perceber 

a necessidade de se repensar a forma de abordagem dessa disciplina, para que possa amenizar possíveis 

efeitos negativos a respeito da desvalorização do ensino da literatura e para que assim, no corra o risco 

também de ser deixada de lado nas escolas. 

Esta pesquisa se justifica, portanto, pela necessidade de se entender que tipos de aluno estão sendo 

formados nas escolas para ingressar no ensino superior, se são alunos que desenvolveram capacidades 

crítico-reflexivas para se analisar uma obra literária, por exemplo, ou se são alunos quedesenvolveram 

apenas capacidades interpretativas. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Analisar a abordagem de questões de Literatura do ENEM nos de 2013 - 2017 e suas implicações 

para o ensino de Literatura. 

 

3.2 Específicos 

• Averiguar os Editais do ENEM 2013-2017, observando como a Literatura é abordada e mesmo se os 

Editais são efetivamente seguidos nas aplicações das provas; 
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• Examinar as questões de Literatura do ENEM 2013-2017, no que diz respeito à abrangência e exigência 

de interpretação;  

• Averiguar os impactos que essa abordagem de questões de Literatura no ENEM 2013-2017 provoca 

no ensino da literatura nas escolas, considerando-se implicações identitárias para alunos e professores. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A partir do ano de 2009, o ENEM passou a ser utilizado como forma de ingresso em várias 

Instituições de Ensino Superior. De acordo com Medeiros (2012, Online) "Nestes mais de dez anos, o exame 

vem se firmando como a maior avaliação do gênero, na América Latina, e uma das maiores do mundo.” A 

autora defende ainda que esse Exame está ganhando importância mundial, pois a cada ano aumenta o 

número de participantes, assim também como de IFES que aderem ao exame integralmente ou 

parcialmente, como forma de selecionar alunos para ingresso nas mesmas. 

Medeiros (2012) afirma que o ensino da Literatura sofreu algumas mudanças com o ENEM, pois 

este em seus primeiros anos abordava pouco esta disciplina, isso reflete também em relação as escolas que 

baseiam no exame para preparar seus alunos. Assim Medeiros argumenta que se continuar dessa forma, 

pode ocorrer uma falta de enfoque na Literatura, já que não está sendo cobrada nessa avaliação. A prova é 

bem contextualizada, possuindo um enfoque interdisciplinar, além disso, possui uma matriz documental 

que envolve quatro áreas, para compor o exame e determina eixos cognitivos comuns a todas essas áreas, 

tendo também competências e habilidades a serem cobradas. 

Silva (2009) afirma que o ENEM, está tornando cada vez mais a forma de seleção para os cursos 

superiores, integralmente (como ocorre em algumas Universidades), ou pelos menos possuindo peso 

expressivo nessa seleção. A autora argumenta que o exame é aplicado no mesmo dia e horário em todo país, 

além disso, a participação é voluntária. Esse exame não influencia somente o Ensino Médio, mas também 

os vestibulares que têm procurado mudar o foco de suas questões, procurando assim se assimilar modelo 

de questões do exame, saindo assim de uma perspectiva tradicional, partindo assim para uma moderna. 

Como já foi relatado, em 2009 esta avaliação foi reformulada. A autora indaga sobre o que mudou e ao 

mesmo tempo ela responde que foi o número de questões, que de 63, passaram a ser 180 distribuídas em 

quatro áreas, cada uma com 45 itens, aplicadas em dois dias (90 em cada caderno, sendo Ciências Humanas 

e suas Tecnologias e Ciências da natureza e suas Tecnologias, aplicadas no primeiro dia, e Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação, no segundo dia). Tendo a intenção 

de reduzir a tradicional forma de cobrança, passando a abordar questões que tenham uma extensão mais 

prática, aplicada e ampla. Assim ela defende que o aluno deve procurar relacionar o estudo da Literatura a 

outras formas de expressão, outras dicções, outros fatos e outros campos do conhecimento. 

Luft & Fischer (2014) avaliam questões de Literatura do ENEM entre anos de 1998 e 2013, 

constataram que está havendo uma perda de espaço da Literatura, pois das questões analisadas por eles, 

quase a metade utilizam o texto literário como pretexto para se estudar "questões linguísticas, artísticas, 

históricas ou científicas”, ou seja, o enfoque na Literatura em si fica em segundo plano. Dessa forma, 

podemos afirmar que poderiam até utilizar outros textos não literários para esse propósito. Além disso, eles 

trabalham com os conceitos de Assumção (2013) de Leitura Funcional e Leitura Cultural. Ainda afirmam 

que diferenciação entre essas duas formas de leitura é essencial para entendermos os valores atribuídos, não 

somente às obras, mas também a leitura e isso reflete na sociedade brasileira atual, pois valorizam a Leitura 

Funcional e consideram a Leitura Cultural como ultrapassada. Por esse dois tipos de leitura entende-se, a 

Leitura Funcional é [...] "abstrata, instrumental e inautêntica, feita a partir de uma racionalidade cindida, 

própria de homens- massa”, já Leitura Cultural é "como a leitura do leitor vital, [...] autêntica, [...] para 

além do instrumental, utilitário e pragmático” (Assumção, 2013, p. 16-17). 

Os autores perceberam que as questões analisadas são fundamentalmente baseadas na leitura 

funcional, pois dão pouca atenção ao conhecimento literário, dando mais enfoque ao conhecimento de 

mundo. Assim, nota-se um descaso pela Literatura e isso reflete no ensino da mesma nas escolas, pois as 

escolas se baseiam nesse exame como forma de preparar seus alunos, então se essas escolas percebem um 

ensino desta disciplina atrelado à leitura de mundo ou como pretexto para se estudar outros aspectos, dessa 

forma é que elas irão instruir seus alunos, e o ensino dessa disciplina atrelado à cultura passa a ser esquecido, 

do mesmo modo que escolha e a leitura de obras também passam a ser esquecida, pois essas escolas irão 

ter por base autores abordados em exames anteriores e da forma que eles foram trabalhados, elas irão 

repassar a seus educandos, pois o foco é a preparação para o vestibular. 

Fischer et al (2012) analisam questões do ENEM entre os anos de 1998 e 2010, com objetivo de 

identificar quais autores, períodos literários são recorrentes no exame e além disso, saber o percentual de 

questões de Literatura abordada nessa avaliação. Os autores perceberam que apesar de na matriz de 

referência desse exame ter a Literatura e conteúdos dessa disciplina a serem cobrados,eles notaram que não 
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são cobrados esses conteúdos na prática, ou seja, o que está na matriz serve apenas de forma figurada. Os 

autores dividiram as questões analisadas por eles em cinco categorias: 

1) questões de literatura stricto sensu (história da literatura, análise formal do texto literário, 

interpretação do texto literário e figuras de linguagem, questões que são normalmente encontradas nas 

provas de literatura dos melhores vestibulares); 

2) questões que relacionam língua e literatura (textos literários para reflexões linguísticas, 

gramaticais e funções da linguagem); 

3) questões que abordam arte e literatura (relações entre literatura e outras linguagens artísticas, como 

artes plásticas, cinema, escultura, fotografia); 

4) questões de literatura e humanidades (com enfoque nas relações entre literatura e história, 

geografia e outras disciplinas da área); 

5) questões de literatura e ciências (literatura relacionada à biologia, matemática, física e outras 

ciências). (FISCHER et all, 2012, p.4). 

Das questões analisadas um total de 50% se encaixou no primeiro grupo, literatura stricto sensu, eles 

ainda destacaram queentenderam como literatura não somente os textos literários tradicionais, mas textos 

que possuísse criticidade como letra de música, HQs, entre outros. Além disso, constaram que os autores 

mais citados foram: Carlos Drummond de Andrade (o mais encontrado nos exames), Machado de Assis e 

Manuel Bandeira. Com relação aos períodos literários o Modernismodos anos 1920 e 1930 é o que mais 

aparece correspondendo a 30% nas questões analisadas. Os autores ainda analisaram um aspecto 

interessante: "quais questões de literatura do exame, os alunos conseguiriam responder sem que assistisse 

a nenhuma aula de literatura?”(Fischer et al, 2012,p.118) segundo os mesmos o resultado foi assustador, 

pois cerca de 80% das questões eram dessa modalidade, o que revela uma desvalorização da disciplina. 

Essa é uma preocupação da maior parte de autores já citados aqui. Assim Fischer et al (2012)justificam no 

decorrer de seu trabalho a necessidade de se utilizar Literatura, tanto como forma de conhecimento da 

cultura, como forma de desenvolver leitores críticos, pessoas que leem, eles a colocam como uma 

necessidade "universal” do homem. 

Zilberman (2008) destaca a importância da leitura da literatura na formação do leitor argumentando 

que nessa concepção leitura não é um resultado de letramento e decodificação do texto escrito, mas de uma 

experiência única com o texto literário. Assim podemos dizer que a literatura pode ser utilizada para formar 

a identidade de um leitor competente, que é capaz de ler e refletir sobre aquilo que foi lido, mas para que 

isso ocorra a literatura deve ser ensinada na escola, os professores precisam debater obras literárias com 

seus alunos, pedir que os mesmos leiam produções literárias, o que não ocorre mais atualmente, pois com 

o ENEM, não se é mais exigido a leitura de obras literárias. 

Ainda de acordo com a autora, a leitura do texto literário é uma atividade síntese que faz com que o 

leitor venha aumentar as fronteiras do conhecido, através do imaginário que é compreendido por meio do 

intelecto. O que podemos depreender que o leitor ao entrar em contato com a fantasia mostrada no texto 

literário, o mesmo a decifra por meio da sua mente e ainda pode fazer uma reflexão do que foi lido para sua 

vida. 

Com isso fazemos o seguinte questionamento que identidade o aluno/candidato do ENEM possui? 

Zilberman (2009) defende que o novo cenário da escola atualmente tem como característica uma 

ruptura com a história do ensino da literatura, pois a clientela da atualidade não se identifica e nem tem 

interesse na tradição. O que podemos compreender é que na atualidade como foco das escolas é no ENEM 

e este não exige leitura de produções literárias, a literatura vai ficando um pouco de lado, já que o mesmo 

só exige a capacidade interpretativa de trechos de textos literários, neste caso podemos dizer que poderiam 

colocar até trechos de textos não-literários para que o aluno pudesse interpretar. 

 

5 METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa é de cunho qualitativo-interpretativo, uma vez que analisaremos as questões 

do ENEM (2013-2017), considerando tanto os doutrinadores no assunto como as impressões subjetivas do 

pesquisador. Serão analisadas questões de literatura de cinco provas do ENEM dos anos de 2013, 2014, 

2015, 2016 e 2017. A escolha do ano de 2017 para fazer parte do corpus se justifica porque é o ano em que 

aluno estará pagando as disciplinas do mestrado e também para que quando o mesmo conclua o trabalho 

no ano de 2018 não estejam desatualizadas as suas análises. 

Além disso, essa pesquisa é do tipo bibliográfica-documental, bibliográfica, porque teremos por base 

o estudo de trabalhos realizados a respeito do assunto; e documental, pois utilizaremos documentos para 

análise que serão as provas do ENEM dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Para a realização da pesquisa, primeiramente se fará a leitura do material bibliográfico no que diz 

respeito ao ENEM e também a formação da identidade do aluno. Após essa etapa iniciaremos a catalogação 

dos dados, em seguida procederemos à análise dos dados coletados, procurando comparar a abordagem da 

literatura entre os anos em questão, podendo assim saber se houve de diferenças na abordagem, além de 
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outros critérios que serão utilizados para a análise como: Abrangência: literatura brasileira, regional, local, 

luso-brasileira, Literaturas de língua portuguesa; Exigência da interpretação; e Exame versus valorização 

do ensino de literatura. Por fim, será redigida a dissertação, na qual constarão os resultados obtidos na coleta 

e análise dos dados e as discussões. 

 

6 CRONOGRAMA 

Ano 2017 2018 

Atividades 1° quad 2° quad 3° quad 1°quad 2° quad 3° quad 

Selecionar Material Bibliográfico X      

Leituras e fichamentos  X     

Disciplinas X X X    

Seminário de Projeto    X   

Catalogação dos dados   
X 

   

Análise dos dados   X    

Redação de capítulos para o Exame 

de Qualificação 

   X X  

Exame de Qualificação    X   

Redação Final     X  

Revisão      X 

Apresentação e defesa pública      X 

Entrega da versão Final      X 
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TERESINA-PI 

2016 

 

REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO FILME DOIS CÓRREGOS – VERDADES 

SUBMERSAS NO TEMPO DE CARLOS REICHENBACH 

 

TERESINA-PI 

2016 

 

1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Este trabalho foca a representação da violência através da memória da ditadura militar no filme Dois 

Córregos - Verdades Submersas no Tempo (1999), de Carlos Reichenbach, abordando a maneira como uma 

obra cinematográfica, ao elaborar uma linguagem plurissignificativa capaz de representar de diferentes 

facetas a memória coletiva do país, pode contribuir para a formação crítica da sociedade. 

Para tal, a pesquisa levanta a seguinte questão-problema: Como é representada a violência no filme 

Dois Córregos de Carlos Reichenbach? A fim de responder a este problema, a pesquisa incidirá sobre 

questões teóricas como os conceitos em torno de questões como a noção de violência, o papel da memória 

social, a história da Ditadura Militar no Brasil e os processos de constituição da linguagem cinematográfica. 

Assim, ao lado da questão-problema central, com o fito de aduzir dados e argumentos para respondê-la, 

questiona-se ainda: Como se manifesta a memória da ditadura militar no filme? Como se constitui a 

linguagem cinematográfica de Dois Córregos? Como situar o filme no panorama das obras literárias e 

cinematográficas que abordam a questão da violência e a ditadura militar? 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Foi seguindo esta temática da violência representada pela literatura de memória que, desde a 

graduação, nos interessamos pelo assunto, quando emergimos no universo da disciplina Literatura e 

Política. Na oportunidade lemos obras como A festa de Ivan Ângelo, um romance fragmentado em contos, 

que tem como pano de fundo a ditadura militar instalada no Brasil na década de 60. Também lemos obras 

como Quarup de Antonio Callado, Feliz ano novo de Rubem Fonseca, que fazem a mesma abordagem 

temática. Além de assistirmos a filmes que abordam a questão do regime militar, tais como Alma Corsária 

(1993) de Carlos Reichenbach e O que é isso companheiro? (1997) de Bruno Barreto 

Tais obras relatam as duas décadas em que o país viveu momentos de repressão, dor, violência, 

tortura, falta de democracia, exílio, famílias destruídas, a alienação por parte de alguns jovens sobre a atual 

conjuntura do país e o engajamento de outros revolucionários contra o regime militar. Nesse contexto, 

Lucas (1985) afirma que a violência permeia toda a história nacional. Cancian (2012) ressalta que o período 
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pós-ditadura para algumas pessoas só representa mais um capítulo da nossa história em busca da 

democracia; os acontecimentos traumáticos da época ainda são alheios. 

Neste sentido, a finalidade desta pesquisa é a análise da representação da violência através da 

memória da ditadura militar constituída nas obras cinematográficas. Sobretudo, a escolha do autor e diretor 

Carlos Reichenbach foi criteriosamente selecionada pela sutileza e densidade com que aborda esse tema 

nos seus filmes. Para Cavalheiro (2006, p. 400), "só os sentimentos, as emoções, as tais ‘sensações 

submersas’ formam a percepção da realidade e, portanto, a capacidade de se incluir nela”. E essa sensação 

de submersão é presente em toda a narrativa ficcional Dois Córregos - Verdades Submersas no Tempo. 

Por fim, a viabilidade deste trabalho dá-se por abranger um tema já pesquisado anteriormente, sendo 

objeto de estudo da graduação. Principalmente, por considerar a relevância deste trabalho sob a ótica da 

ficção cinematográfica. Torna-se relevante este trabalho no sentido de avivar essa memória do regime 

ditatorial no Brasil. Mesmo já tendo passado mais de cinquenta anos da instalação da ditadura no Brasil, 

percebe-se que algumas pessoas ainda são alheias aos acontecimentos violentos dessa época e às 

consequências traumáticas que ela deixou, visto que em manifestações políticas recentes, em 2015 e 2016, 

houve clamores pelo retorno do regime autoritário. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar o processo de representação da violência no filme Dois Córregos - Verdades Submersas 

no Tempo de Carlos Reichenbach. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Analisar a constituição da linguagem cinematográfica do filme Dois Córregos de Carlos 

Reichenbach, observando como o diretor emprega os recursos do cinema para representar a violência do 

período militar; 

Contextualizar a obra Dois Córregos de Carlos Reichenbach dentro da produção literária e 

cinematográfica que aborda o problema da violência e da ditadura militar; 

Analisar a representação da memória da ditadura militar na obra Dois Córregos de Carlos 

Reichenbach; 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Dois Córregos já foi objeto de outras pesquisas, como dissertações de mestrado e de doutorado e 

artigos publicados em revistas. Celso Matos (2007) faz uma abordagem sobre a questão mítica no filme, 

apontando a estrutura de cruz quaternária na obra (Pater - Diabolus - Filius - Spiritus), com base na teoria 

de Massimo Canevaci. Já Carlos Pereira (2013), em sua tese de doutorado, estuda a carnavalização e 

antropofagia no que considera o metacinema de Carlos Reichenbach. Pereira, com base nas pesquisas de 

Mikhail Bakhtin, aponta os recursos carnavalescos em Dois Córregos, considerando o carnaval um reflexo 

invertido da sociedade brasileira. 

O roteirista Daniel Chaia (2012) faz uma apreciação de cunho biográfico sobre autor e diretor Carlos 

Reichenbach, com quem trabalhou como assistente de direção. Chaia faz um levantamento das obras do 

autor apontando suas múltiplas faces, pois além de diretor, Reichenbach também era músico, fotógrafo, 

produtor e roteirista. Entre 1968 a 2007, dirigiu 19 longas metragens, e atuou como roteirista em outras 

obras cinematográficas. 

Por sua vez, este trabalho analisa a forma como a violência é representada no filme Dois Córregos, 

com o intuito de evidenciar as estratégias do autor e roteirista ao relatar, por meio da arte, um momento da 

história do país, um período de violência e autoritarismo através da memória da ditadura militar. 

Tendo como intento uma análise da representação da violência através da memória da ditadura 

militar no filme Dois Córregos de Carlos Reichenbach, serão abordados alguns posicionamentos teóricos 

para a realização deste trabalho. Num primeiro momento, é preciso que entendamos o conceito de violência 

e como este se relaciona com o cinema e a literatura; em seguida será feito um levantamento sobre o 

contexto histórico da ditadura militar, visto que constitui a memória da violência no objeto estudado; e, por 

fim, uma abordagem sobre a linguagem cinematográfica acerca da sua legitimidade no processo de 

construção da realidade e apreensão da memória coletiva. 

Para Benjamin (2001, p. 122), "a violência só pode ser procurada na esfera dos meios, não dos fins”. 

Ou seja, a violência só é definida, no sentido literal da palavra, quando o modo como atua interfere em 

relações éticas. Nessa mesma perspectiva, Zizek (2008) ressalta que não se pode definir de violência as 

manifestações populares, uma vez que estas são reações das sociedades que sofrem constantemente atos 

violentos, e que só ganham visibilidade por serem manifestos coletivos. O autor enfatiza ainda que "essa 

violência concreta acaba sendo o argumento para a repressão institucionalizada, fazendo com que as vítimas 

reais sejam novamente violentadas” (ZIZEK, 2008, p. 4). 
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Zizek classifica a violência em subjetiva e objetiva. Àquela faz referência a uma violência sistêmica, 

inerente ao sistema; não é a violência física, mas uma forma perspicaz de coerção, de dominação e 

exploração que é própria da vida em sociedade. Essa violência é praticada por agentes sociais, pessoas 

nocivas, sistema repressivo e multidões fanáticas. Já a violência objetiva é própria da condição social do 

capitalismo; a realidade da sociedade não é levada em conta, e sim a situação do seu capital. A busca do 

poder imposta pela ascensão desse sistema capitalista teve consequências drásticas, como holocaustos e 

regimes autoritários, assim como o instaurado no Brasil na década de 60. 

Da Matta (1982) faz uma análise da raiz da violência brasileira, como uma dualidade entre o vencido 

(sistema de relações pessoais) e o vencedor (sistema de leis). Para o antropólogo, a violência é intrínseca 

ao comportamento social. Ou seja, se o sistema de leis sai como vencedor se instala um sistema autoritário; 

por outro lado, se as ideologias das relações pessoais se sobressaem, tem-se o chamado populismo. 

Por sua vez, Ribeiro (1999), no artigo "A dor e a injustiça”, constata que a violência é algo inerente 

à vida social dos brasileiros desde os primeiros anos de existência, independente do momento histórico. 

Portanto, afirma que a dor está ligada intimamente à injustiça; a dor é rememorada ao passo que se recordam 

as injustiças e as iniquidades vivenciadas pelo povo brasileiro. 

Em sua tese, Fernandes (2008) discorre sobre as consequências dos traumas causados por período 

de dor, como o regime militar. O pesquisador argumenta que algumas pessoas vivenciam por meio de 

sonhos e alucinações essas experiências traumáticas. Aborda ainda que o tratamento para amenizar esse 

trauma, só é possível se o indivíduo externalizar a memória desses acontecimentos. Todavia, isso implica 

viver novamente um momento de dor; rememorar esses traumas acaba por se tornar um ato de violência. 

É nessa perspectiva da violência que este trabalho analisará a representação da realidade sob a ótica 

da ficção narrativa. Como entidades narrativas, a literatura e o cinema atuam, sobretudo, pelo viés da 

memória. Os autores se apropriam de outras ficções como busca de conhecimento da realidade. A criação, 

portanto, corresponde a certas necessidades de representação do mundo, sendo uma prática socialmente 

condicionada (CANDIDO, 2006). 

Faz-se necessário, para a construção da pesquisa, entender o contexto histórico desse período de 

autoritarismo que se instaurou no país nos anos 60. Nesse sentido, Elio Gaspari (2002) escreveu um 

conjunto de livros sobre o período ditatorial no Brasil. No livro Ditadura Escancarada, Gaspari enfatiza o 

momento em que a ditadura se firma empregando a tortura como instrumento de coerção e extermínio. Esta 

obra aborda a prática da tortura dos militares diante da sociedade e a promulgação do AI-5, que restringiu 

de maneira trágica a cidadania e permitiu a ampliação da repressão por parte da polícia. Para os oficiais o 

país estava sob uma iminência de terrorismo, e a instalação de uma política autoritária se fazia urgente para 

acabar com a subversão. O uso da tortura era justificado pela concepção de segurança da sociedade. 

A ditadura militar restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos 

os movimentos de oposição. Durante essas duas décadas as pessoas consideradas transgressoras foram 

perseguidas, presas, torturadas, assassinadas. Um período de repressão e medo se alastrou no país, quem 

estava na linha de resistência era tido como um subversor da ordem, muitos para assegurarem suas vidas 

tiveram que se exilar em outros países (CANCIAN, 2012). 

Alguns historiadores, como Marcos Napolitano (2014), fizeram um levantamento histórico do 

regime militar, analisando as formas de governos dos oficiais; para isso, realizou um estudo desde as 

administrações anteriores à ditadura, como foi o caso do governo de Jango. Napolitano (2014, p. 11) enfoca 

que "em 1964 houve um golpe de Estado, e que este foi resultado de uma ampla coalizão civil- militar, 

conservadores e antirreformista, cujas origens estão muito além das reações aos eventuais erros e acertos 

de Jango”. 

Percebe-se, portanto, que esse ideal de poder afeta os dois lados: o de quem o detém e o de quem 

sofre suas arbitrariedades. Enquanto a polícia se valia do uso da força e tortura para garantir a segurança, 

pessoas viviam sob o medo e a prática da repressão. 

Como o objeto da pesquisa é um filme, faz-se necessário verificar, ainda, além do problema da 

violência e da memória social da ditadura brasileira, os processos de produção de sentido do discurso 

fílmico. 

Neste sentido, Benjamin (1994) ressalta que o princípio da linguagem cinematográfica está na 

montagem e construção dos planos através das escolhas técnicas, o que inclui posicionamento e ângulo da 

câmera, iluminação, entre outros recursos. Eisenstein (2002), por sua vez, defende que esta é um 

componente indispensável da produção cinematográfica. 

Com este critério de montagem, os planos isolados e sua justaposição atingem 

uma correta relação mútua. Além disso a própria natureza da montagem não 

apenas deixa de se distanciar dos princípios do estilo cinematográfico realista, 

mas funciona como um dos recursos mais coerentes e práticos para a narração 

naturalista do conteúdo de um filme (EISENSTEIN, 2002, p. 18). 

Entretanto, o que distingue a linguagem cinematográfica dos demais meios de expressão é que a sua 

linguagem, em seu aspecto sistemático, funciona a partir da reprodução fotográfica da realidade. Para 
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Martin (2005), a ambiguidade entre o objeto real e a imagem fílmica é o que caracteriza a expressão 

cinematográfica, pois determina a relação entre o espectador e o filme, permitindo àquele a sua percepção 

sobre a reprodução da realidade. 

Visando analisar a reprodução da violência através da memória da ditadura no filme Dois Córregos, 

consideramos a linguagem cinematográfica legítima no sentido de recriar a realidade. Nesse sentido, 

Eisenstein (2002, p. 22) reforça: "Consequentemente, o método real de criação de imagens, uma obra de 

arte deve reproduzir o processo pelo qual, na própria vida, novas imagens são formadas na consciência e 

nos sentimentos humanos”. 

5 METODOLOGIA 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é o filme Dois Córregos de Carlos Reichenbach, que será 

analisado sob a ótica da representação da violência (ZIZEK, 2008; FERNANDES, 2008; 

SCHOLLHAMMER, 2009) através da memória da ditadura militar e sobre a constituição da linguagem 

cinematográfica (MARTIN, 2005; EINSENSTIN, 2002; METZ, 1980). Além disso, recorremos a 

jornalistas e historiadores que abordaram a ditadura militar (GASPARI, 2002; GINZBURG, 2001; 

NAPOLITANO, 2014). 

Para análise do trabalho será realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico. Serão considerados 

trabalhos já realizados anteriormente relacionados ao tema, desde artigos, dissertações, teses e material 

cinematográfico. A pesquisa bibliográfica proporciona a definição e resolução de problemas já conhecidos, 

bem como explora problemas ainda não suficientemente estudados. 

Com o fim de concretizar esta pesquisa bibliográfica iremos organizar os estudos através das 

seguintes etapas: 

a) Pesquisa na internet em busca de artigos, monografias, teses e dissertações relacionadas com este 

objeto de estudo; 

b) Seleção de material impresso (livros e revistas) convergentes com o objeto de estudo; 

c) Leitura e documentação do material reunido; 

d) Diálogo com orientador; 

e) Produção da versão do texto dissertativo que será submetido à qualificação; 

f) Redação da versão definitiva; 

g) Defesa da dissertação. 

 

6 CRONOGRAMA 

 2017 
2018 

PERÍODO/ 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

ATIVIDADE BIM. BIM. BIM. BIM. BIM. BIM. BIM. BIM. 

Análise do filme e estudos 

de teorias afins 

        

Documentação         

Cumprimento das 

disciplinas 

        

Elaboração da primeira 

versão 

        

Qualificação         

Defesa da dissertação         

 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 2001. 

 . A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e 



 

 
517 

 

Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras Escolhidas, Vol. 01. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

CHAIA, Daniel. Carlão Reichenbach. Laika, São Paulo, v. 1, n. 2, Dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.revistalaika.org/?s=Daniel+Chaia&x=9&y=9>. Acesso em: 02 de ago. de 2015. 

CANCIAN, Renato. Breve História do Regime Militar. Uol Educação. Disponível em: 

<http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/historia-regime-militar.jhtm.> Acesso em: 23 de jun. de 2015. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 

CAVALHEIRO, Célia Refina: Dois Córregos - Dois Destinos: ‘Uma Concentração de Tempos’. In: 

Estudos de cinema e audiovisual Socine / Organizadores: Rubens Machado Jr., Rosana de Lima Soares, 

Luciana Corrêa de Araújo. — São Paulo: Socine, 2006. 478 p. (Estudos de cinema e audiovisual; v. 7) 

DA MATTA, Roberto et al. Violência brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 

FERNANDES, F. F. A escrita da dor: Testemunhos da ditadura militar. 2008. 166 f. Tese 

(Doutorado). Unicamp, São Paulo. 2008. 

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

GINZBURG, Jaime. A violência constitutiva: notas sobre autoritarismo e literatura no Brasil. 

Revista Letras, Rio Grande do Sul, n. 18/19, 2001. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/letras/article/view/12080/7484>. Acesso em: 05 de jul. de 2015. 

LUCAS, Fábio. Vanguarda, História e Ideologia da Literatura. São Paulo: Ícone, 1985. 

MATOS, Celso. A repetição mítica em Dois Córregos. Midiálogos - Revista Científica de 

Comunicação, Londrina, vol. 01, n. 01.2007. Disponível em: 

<http://www.pitagoraslondrina.com.br/midialogos/ed_01/artigos/Comunicacao%20em 

%20Dois%20Corregos%20-%20Celso%20Mattos.pdf>. Acesso em: 02 de ago. de 2015. 

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Lisboa: Dinalivro, 2005. 

METZ, Christian. O significante Imaginário - Psicanálise e Cinema. Lisboa: Livros Horizonte, 1980. 

MONTORO, Tânia Siqueira. Imagens de violência: construções e representações. Comunicação 

Informação - Revista, Goiânia, v. 5, n. 1/2, p.51-62, jan/dez. 2002. Disponível em: 

<https://revistas.ufg.br/ci/article/view/24170/14057>. Acesso em: 15 de abr. de 2016. 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto, 

2014. 

NOGUEIRA, Luís. Violência e cinema: monstros, soberanos, ícones e medos. Estudos em 

Comunicação. Universidade da Beira Interior, Portugal, 2002. Disponível em: <http://www.labcom-

ifp.ubi.pt/ficheiros/20110826 nogueira_luis_violencia_cinema.pdf>. Acesso em: 03 de mai. de 2016. 

PEREIRA, Carlos Eduardo. Carnavalização e antropofagia no metacinema de Carlos Reichenbach. 

325 f. Tese (Doutorado). Universidade Federal Fluminense - UFF, Niterói, 2013. 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, 

n.3, 1989, p. 3-15. 

REICHENBACH, Carlos (dir). Dois Córregos - Verdades Submersas no Tempo. Produção: Sara 

Silveira. Distribuição: Dezenove Som e Imagem. 1999. (112 min). Brasil. 

RIBEIRO, Renato Janine. A dor e a injustiça. In: COSTA, Jurandir Freire. Razões públicas, emoções 

privadas. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Para uma crítica do realismo traumático. SOLETRAS Revista, 

Rio de Janeiro, n. 23, 2012. Disponível em: <http://www.e- 

publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/3801>. Acesso em: 02 de jul. de 2015. 

SCHOLLHAMMER, Karl Erik: Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009. 

ZIZEK, Slavoj. Violência - seis reflexões laterais. São Paulo: Boitempo, 2008.

http://www.revistalaika.org/?s=Daniel+Chaia&x=9&y=9
http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/historia-regime-militar.jhtm.
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/letras/article/view/12080/7484
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/letras/article/view/12080/7484
http://www.pitagoraslondrina.com.br/midialogos/ed_01/artigos/Comunicacao%20em%20Dois%20Corregos%20-%20Celso%20Mattos.pdf
http://www.pitagoraslondrina.com.br/midialogos/ed_01/artigos/Comunicacao%20em%20Dois%20Corregos%20-%20Celso%20Mattos.pdf
https://revistas.ufg.br/ci/article/view/24170/14057
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20110826nogueira_luis_violencia_cinema.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20110826nogueira_luis_violencia_cinema.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/3801
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/3801


 

 
518 

 

ANEXO Q – PRÉ-PROJETO LT07: A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO SIMBÓLICO EM 

MERIDIANO DE SANGUE, DE CORMAC MCCARTHY 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E PÓS-GRADUAÇÃO – PREPG 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO SIMBÓLICO EM MERIDIANO DE SANGUE, DE CORMAC 

MCCARTHY 

 

Pré-projeto apresentado à Comissão de 

Seleção do Curso de Mestrado em Letras 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

como requisito básico para candidatura à 

vaga na turma de 2017-1. 

Linha de pesquisa: Literatura, Cultura e 

Sociedade 

Sugestão de Orientação: Dr. Carlos André 

Pinheiro 

 

TERESINA 

2016  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sem dúvida alguma Cormac McCarthy é um dos grandes escritores norte- americanos do pós-guerra, 

um dos poucos que souberam transformar a sua própria terra em matéria universal. Herdeiro de uma 

tradição sobre o Deepsouth, como Flannery O’Connor ou William Faulkner, McCarthy logo soube transigir 

com seus antecessores sem no entanto ter de fixar-se nos mesmos espaços que aqueles se impuseram como 

cenário. Os locais do qual o autor em sua maturidade se apropriou estavam mais ao sul e ao oeste de estados 

como o Mississippi ou o Tennessee. Mesmo assim, a escolha desses locais demonstrou ser frutífera para a 

ambientação das narrativas e colidiu propositalmente com o circuito do Velho Oeste: estados como o Texas 

e o Novo México, terras em que vigoraram o rigor do deserto e os ataques de indígenas. 
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É nesse ambiente que se inscreve a mais fértil de suas obras: Meridiano de Sangue. Um romance 

sobre o qual já foram escritos diversos trabalhos, todos graças a sua abertura interpretativa e é através dela 

que o problema dessa pesquisa pode ser formulado. Inicialmente, o problema a ser desenvolvido nesse 

estudo é como a estrutura e a escolha de certas figuras ou argumentos, em suma símbolos, particularizam o 

romance como moderno e apresentam nele a apreensão filosófico- social do contexto histórico no qual o 

autor se inscreve. Além desse aspecto, o tema do trabalho se encaminha para uma compreensão do 

simbolismo do texto que possa se apropriar do critério comparado, por meio do qual a intertextualidade 

com outras obras conduza a interpretação do romance a uma leitura mais coerente. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do romance Meridiano de Sangue como objeto desse estudo foi feita tanto pelo o interesse 

especial do pesquisador na literatura do Sul do Estados Unidos, marcado pela presença constante de 

releituras lendárias e do narrador da literatura oral, quanto pela necessidade de aprofundar a interpretação 

do texto, pois apesar do número de artigos e livros dedicados as obras do autor, são raras as referências a 

ele nas produções acadêmicas do Brasil, sendo que as críticas escritas sobre a obra de McCarthy se 

encontram geralmente sob o domínio do revisionismo histórico ou do estudo dos elementos religiosos para 

composição da trama. 

A diferença de ambas, o estudo aqui tentado procura enveredar pelas marcas no texto, por isso a 

especificação de espaço simbólico e a recorrência ao fenômeno da intertextualidade. Essas duas 

perspectivas são então aproveitadas pela integração do que Antonio Candido nomeou como redução 

estrutural, conceito de já desenvolvido por Lévi-Strauss sobre a obra de arte em seu O pensamento 

selvagem (2008). A escolha desse conceito que integra mimese e história foi feita pela necessidade de uma 

crítica integradora, capaz de mostrar (não apenas enunciar teoricamente, como é de hábito) de que 

maneira a narrativa se constitui a partir de materiais não literários, manipulados a fim de se tornarem 

aspectos de uma organização estética regida por suas próprias leis, não as da natureza, da sociedade ou do 

ser. No entanto, natureza, sociedade e ser parecem presentes em cada página, tanto assim que o leitor tem 

a impressão de estar em contacto com realidades vitais. (CANDIDO, 1993, p. 9) 

A despeito da atenção dada pela crítica ao romance, parece que ainda não se tem reconhecido nos 

elementos simbólicos do texto a comunicação entre o arquétipo literário e o sócio-histórico. É por isso que 

a pesquisa contribuirá para a discussão teórica da literatura, que infelizmente vem sendo afastada pelo 

exagero dos estudos extrínsecos da obra literária. 

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Analisar como se organiza o espaço simbólico em Meridiano de Sangue a partir da conversão do 

imaginário cultural em elemento estético, em que a obra possa ser compreendida sob o sentido crítico de 

redução estrutural. 

3.2 ESPECÍFICOS 

I - Perscrutar a relação histórico-cultural entre os símbolos e o estilo inerentes a estrutura do 

romance e sua intertextualidade com o cânone literário ocidental. 

II - Identificar como a filosofia do homem moderno é construída através dos argumentos e ações 

particulares da personagem Juiz Holden em contraposição as personagens kid e Padre Tobin, tal como 

verificar de que modo a ambientação do romance reforça essa filosofia. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Meridiano de Sangue é antes de mais nada um romance histórico. A ação inicial da narrativa é a 

descrição de uma chuva de meteoros - os Leonídeos - ocorrida em 1833, ano do nascimento da personagem 

kid. A ela seguem-se uma série de personagens e fatos já conhecidos pela historiografia norte-americana e 

detalhados por John Sepich em Notes on Blood Meridian (2008). Apesar de descortinar os acontecimentos 

passados entre os anos de 1849-1878, o romance está para além da crônica histórica. Ele relata a estória de 
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um herói inominado - referido apenas como kid - em sua jornada pelo oeste do país e pelo sul norte-

americano que é o México, um itinerário metaforicamente semelhante ao Inferno de Dante, que além disso 

constitui cenário para a contraposição entre dualidades como protestantismo e catolicismo, razão e 

desrazão, kid e Holden. Ao longo da narrativa o herói se integrará a uma gangue de caçadores de escalpos 

indígenas e junto a estes sua piedade moral irá quase sempre opor-se a brutalidade iluminista do Juiz 

Holden, personagem portadora de um discurso proeminentemente racionalista, todavia, marcado por uma 

retórica esotérica. Mais que isso, Holden é descrito como um ser inumano, até mesmo imortal e 

evidentemente diabólico. As descrições sobre o encontro da gangue com Holden1

                                                           
1Aquele nascer do sol que a gente tinha visto podia bem ter sido o último. Ninguém tirava o olho da 
trilha que a gente deixava, não sei até onde dava pra ver. Vinte, trinta quilômetros. Então mais ou 
menos no meridiano daquele dia topamos com o juiz sentado na sua pedra naquela vastidão, sozinho da 
silva. Sim senhor, e que pedra que nada, aquela era a única. (..) E lá estava. Nada de cavalo, só ele e suas 
pernas cruzadas, sorrindo quando a gente chegou perto. Como se estivesse à espera. (MCCARTHY, 2009, 
p. 134) 
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 sobre o cenário desértico1, e as aldeias abandonas aos massacres2 nos são apresentadas por um 

narrador que assume uma perspectiva gnóstica ou no mínimo ateísta, fazendo uso da multivocidade e de 

efeitos sugestivos que retomam o estilo bíblico cheio de elipses e metáforas descrito por Auerbach (2004). 

Toda a apresentação acima é feita para que se possa utilizar o conceito de redução estrutural, que permite 

ao objeto de estudo ser apreendido por dois planos, o das imagens ou da faceta arquetípica, e o da história, 

recriada através da transformação atribuída a ficção. Essa saída foi aplicada por Antonio Candido com o 

objetivo de reformar a crítica cerrada num único aspecto. Para ele 

 

não é a representação dos dados concretos particulares que produz na ficção o 

senso de realidade; mas sim a sugestão de uma certa generalidade, que olha 

para os dois lados e dá consistência tanto aos dados particulares do real quando 

aos dados particulares do mundo fictício. (CANDIDO, 1993, p. 45) 

 

A partir disso é possível analisar o romance por instâncias, sendo uma destas histórica e a outra fabular 

(com referências gnóstico-cristãs), a segunda, que compõe o imaginário do livro, recria e reforça a ordem 

histórica em uma série de conceitos que remetem a atmosfera sentimental do homem moderno, absorvido 

por um ideal niilista que dispõe da razão instrumentalmente e a sobrepõe a moral religiosa para poder 

cumprir atos de imperialismo e terror em nome do esclarecimento, tal como o fascismo, como proposto em 

Adorno e Horkheimer (2010). A proposta assim, através do conceito de redução estrutural, é compreender 

o romance por uma visão totalizadora ou que se queira como tal, que não proceda pela fragmentação 

frequente do objeto para ser ele conhecido. 

O objetivo de relacionar a visão da gnose, do mundo entregue aos demônios e em desamparo (JONAS, 

2000) com a figura do diabo tem como fim sustentar a leitura de Holden como um Mefistófeles, com o qual 

a gangue possui "uma ligação secreta (...) [ou] maligna aliança” (MCCARTHY, 2009, 135). Além de expor 

seu discurso moderno sobre a técnica, pois Holden é um juiz - ou um arconte, que significa magistrado, 

segundo o critério gnóstico - um hermeneuta que legitima o extermínio3 através de vocábulos darwinistas. 

                                                           
2Para mim isso parece a estrada pro inferno, disse um homem nas fileiras. O que acha que os cavalos 
vão comer? Acho que é simplesmente pra eles se contentarem em roer essa areia que nem galinhas e 
ficar esperando o milho aparecer. Dentro de dois dias começaram a encontrar ossos e roupas 
abandonadas. Viram os esqueletos semienterrados de mulas com os ossos tão brancos e polidos que 
pareciam incandescentes até mesmo sob o calor causticante e viram paneiros e albardas e os ossos de 
homens e viram uma mula inteira, a carcaça seca e enegrecida dura como ferro. (MCCARTHY, 2009, p. 
52-53) 
2 Tudo estava mergulhado em sombras. Atravessou a praça e subiu os degraus de pedra até a porta da 
igreja e entrou. (...) Não havia bancos na igreja e no piso de pedra estava uma pilha de corpos 
escapelados e nus e parcialmente comidos das cerca de cinquenta almas que haviam se entrincheirado 
naquela casa de Deus contra os pagãos. (...) Os altares haviam sido derrubados e o sacrário saqueado e 
o grande Deus adormecido dos mexicanos extirpado de seu cálice dourado. As pinturas primitivas de 
santos em suas molduras pendiam tortas (...) e um Cristo morto em um esquife de vidro estava em 
pedaços no chão do coro. (MCCARTHY, 2009, p. 68) 
3 A lei moral é uma invenção da humanidade para destituir dos seus direitos os fortes em favor dos 
fracos. A lei histórica a subverte a cada avanço. Um ponto de vista moral jamais pode se provar justo ou 
injusto por nenhum teste último. Ao tombar em um duelo um homem não é visto como tendo 
demonstrado o erro de seus pontos de vista. Seu próprio envolvimento em tal prova fornece a evidência 
de um ponto de vista novo e mais amplo. (...) A vaidade do homem pode muito bem se acercar do 
infinito em capacidade mas seu conhecimento permanece imperfeito e por mais que venha a valorizar 
seus juízos no fim de tudo deve submetê-los a uma instância superior. Aqui não cabe recurso 
excepcional. Aqui considerações de equidade e retidão e direito moral são tornadas nulas e 
inafiançáveis e aqui os pontos de vista dos litigantes são desprezados. (...) A escolhas dessa magnitude 
toda escolha menor se subordina, moral, espiritual, natural. O juiz percorreu a roda com o olhar à 
procura de oponentes. (...) Mas e o padre o que diz? (...) Tobin ergue o rosto. O padre não diz nada. 
(MCCARTHY, 2009, p. 263) 
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Avaliando esses dois aspectos (o fabular e o histórico) chega-se ao momento em que ambos se conectam 

sobre a aura da sociedade pós-guerra, pois de certo modo 

 

a gnose, vista não como fenômeno histórico mas como paradigma do 

pensamento, pode ser interpretada como uma espécie de niilismo 

existencialista ante litteram, que pela anihilatio mundi opera um radical 

isolamento da alma para lhe conquistar a salvação e o reencontro com Deus 

(...) [de modo que] o niilismo contemporâneo pode (...) ser reputado um 

moderno gnosticismo ateu. (VOLPI, 1999, p. 99) 

 

A atribuição ao niilismo contemporâneo de gnosticismo ateu é de suma importância para interpretação 

Holden, pois seus argumentos racionalistas vão contra a existência dos mistérios1, que podem ser tidos 

como a base do discurso cristão, i. e., o kerigma. Mas como já dito, a personagem sempre profere 

seus sermões com uma aura esotérica. E provavelmente isso ocorra pelo reaproveitamento da 

figura literária do demônio, caracterizado pela finalidade de confundir e convencer. 

Segundo Frye (1988, p. 136), a palavra Satanás significa acusador, aquele que se opõe a outro em 

juízo, detalhe que corrobora com a denominação de Juiz dada a Holden. E que espaço poderia ser melhor 

para essas discussões que não o deserto, local onde os eremitas são tentados pelos demônios? Graças a tais 

confluências podemos apreender na estrutura da obra o sentimento niilista dialogando com o simbolismo 

gnóstico e associá-lo ao demonismo presente nos textos de Goethe, Valéry (autor utilizado na epígrafe do 

romance), Thomas Mann, John Milton ou Dostoievski. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa terá como critério interpretativo duas camadas críticas. A 

primeira e mais textual avaliará a distribuição dos elementos simbólicos no discurso narrativo e como eles 

recompõe uma leitura canônica através da sutil configuração do pacto faústico entre o Juiz Holden e a 

gangue de caçadores de escalpos, entre a caracterização diabólica deste em contraposição a forma 

messiânica da personagem Kid. A segunda camada priorizará o estudo do pensamento social que permeia a 

composição do romance, aqui se adequando a pesquisa ao aspecto da redução estrutural, particularmente 

utilizando uma leitura que recomponha a matéria niilista incorporada no discurso do Juiz Holden ao mesmo 

tipo de sentimento proeminente na sociedade do pós-guerra. 

Assim esse trabalho poderá integrar os dois aspectos que geralmente se intercambiam na análise 

literária, que são o estudo formal do texto e sua intertextualidade com o cânone, e o estudo extrínseco dos 

componentes que estruturam a ambiência narrativa. Para isso, será primariamente utilizada uma série de 

matérias bibliográficos como O discurso e a cidade (1993) de Antonio Candido, El gran código (1998) e 

Anatomia da crítica (1973) de Northrop Frye, O niilismo (1999) de Franco Volpi, Dialética do 

esclarecimento (2010) de Theodor Adorno e Max Horkheimer, La religión gnóstica (2003) de Hans Jonas, 

Mímesis (2004) de Erich Auerbach, além do próprio romance Meridiano de Sangue (2009) de Cormac 

McCarthy e sua fortuna crítica Notes on Blood Meridian (2008) de John Sepich e A bloody and barbarous 

god (2016) de Petra Mundik. Logo, essa será a base direta de informações para a pesquisa. De maneira que 

esta é de caráter qualitativo, sendo o seu corpus relativo a área dos estudos literários e as ciências afins ao 

objetivo do trabalho. A partir disso, por um processo indutivo, serão desenvolvidos os tópicos que 

estruturarão a pesquisa rumo a conclusão geral esperada. 

 

                                                           
1 O homem que acredita que os segredos do mundo estão escondidos para sempre vive em mistério 

e medo. A superstição o arrasta para o fundo. A erosão da chuva irá apagar os feitos de sua vida. Mas o 

homem que impõe a si mesmo a tarefa de descoser o fio que ordena a tapeçaria terá mediante a mera decisão 

assumido o comando do mundo e é somente assumindo o comando que levará a efeito um modo de ditar 

os termos de seu próprio destino. (MCCARTHY, 2009, p. 210) 
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6 CRONOGRAMA 

ETAPAS 

1a ano 2a ano 

1° 

quad. 

2° 

quad. 

3° 

quad. 

4° 

quad. 

1° 

quad. 

2° 

quad. 

3° 

quad. 

4° 

quad. 
Levantamento de 

referências 
X X X 

     

Análise e revisão 

do material 

  

X X 
    

Leituras e 

fichamentos 

X X X X 
    

Redação 

inicial 

  

X X X 
   

Redação final 
    

X X X 
 

Revisão 
     

X X 
 

Apresentação e 

defesa pública 

       

X 

Entrega da versão 

final 

       

X 
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ANEXO R – PRÉ-PROJETO LT08: PERRAULT, CARTER E JORDAN: TRÊS 

OLHARES SOBRE UM MESMO “CHAPEUZINHO VERMELHO” 

Linha de Pesquisa: Literatura, Cultura e Sociedade 

Indicação de orientador: Prof .ª: Margareth Torres Alencar Costa 

 

PERRAULT, CARTER E JORDAN: TRÊS OLHARES SOBRE UM MESMO 

“CHAPEUZINHO VERMELHO”. 

 

Projeto de pesquisa a ser apresentado 

à coordenação do Programa de PósGraduação em Letras 

no Centro de 

Ciências Humanas e Letras da 

Universidade Federal do Piauí, 

conforme a exigência contida no edital 

de inscrição de seleção de matrícula 

para o mestrado em outubro de 2016. 

 

OUTUBRO/2016. 

TERESINA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

No século XVII, Charles Perrault, advogado, superintendente e conselheiro era uma peça fundamental no 

Reinado de Louis XIV, famoso pelas extravagâncias e pelos grandes bailes proporcionados em seus mais de setenta 

anos de liderança na França. 

Com o intuito de entreter a corte, Perrault via na grande valorização de seu trabalho como escritor a 

oportunidade de instruir sobre as adversidades da vida, mesmo que através de metáforas, o público participante 

das festas do Rei. 

O recurso de trazer um texto moralizante como nas fábulas de Esopo deixam claras suas intenções e 

preocupações; inaugurando assim um novo gênero literário, os Contos de Fada, cujo público alvo eram jovens que 

se deixavam seduzir pelos encantos do luxo - luxúria - da corte do Rei Sol. Pode-se observar tal intencionalidade 

em Capuchinho Vermelho, mais conhecido como Chapeuzinho Vermelho, que trazia como personagens centrais 

uma garota que usava uma capa vermelha e seu algoz, o Lobo Mau. Perrault chamava atenção para os cuidados 

devidos com os lobos de fala mansa: 

Vê-se aqui que crianças jovens, sobretudo moças belas, bem feitas e gentis, fazem 

muito mal em escutar todo o tipo de gente; e que não é coisa estranha que o lobo tantas 

delas coma. Digo o lobo, porque nem todos os lobos são do mesmo tipo. Há os de um 

humor gracioso, sutis, sem fel e sem cólera, que — familiares, complacentes e doces 

— seguem as jovens até às suas casas, até mesmo aos seus quartos; mas ai! Quem não 

sabe que estes lobos delicodoces são de todos os lobos os mais perigosos. 

(PERRAULT, 2016) 

Tais histórias eram, também, a forma encontrada pelo autor de preservar as lendas contadas por toda a 

França. 

Se Walter Benjamin em "O Autor como produtor” diz que "um autor que não ensina nada aos escritores não 

ensina nada a ninguém” (BENJAMIN, 2006. p. 271), pode-se afirmar que Perrault foi um grande contador de 

histórias, pois influenciou e ainda influencia, ao longo dos séculos, escritores em diversas partes de todo o mundo, 

sendo possível ver seus textos recriados, transformados e recontados das mais variadas formas, fins criativos e 

para os mais diferentes públicos, evidenciando seu aspecto atemporal e permitindo o apoderamento de textos que 

são, há muito, de caráter público. 

Como exemplo desse caráter atemporal, citamos a autora inglesa Angela Carter, que, séculos depois do 

texto original de Charles Perrault, faz uma releitura do texto original, em 1979, dentro de um livro intitulado "O 

quarto do Barba-Azul”, no conto "A Companhia dos Lobos”. A menininha de capa vermelha transforma-se, sob a 

caneta da escritora, em uma adolescente que está em uma fase de descoberta dos prazeres e do próprio corpo: 

Os seus seios começaram há pouco a inchar e o cabelo é como estopa, tão claro que 

quase não faz sombra na sua pálida testa; as suas bochechas são dum emblemático 

escarlate e branco e ela acaba de começar o seu fluxo de mulher, o relógio dentro dela 

que doravante tocará uma vez por mês. Ela ergue-se e move-se dentro do pentagrama 

invisível da sua própria virgindade. Ela é um ovo intacto; um contentor selado; tem 
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dentro de si um espaço mágico, cuja entrada está hermeticamente fechada com um 

troço de membrana; ela é um sistema fechado; não sabe como tremer. (CARTER, 

2016) 

Para a personagem já consagrada como uma criança inocente, Angela Carter adota um comportamento 

sensual e atraente, corroborando com a visão de Bruno Bettelheim (2014, p. 243), que afirma que o maior "perigo 

para Chapeuzinho Vermelho é a sua sexualidade nascente para a qual não está ainda emocionalmente madura o 

bastante”. 

Outro ponto que desperta atenção é o fato de que assim como no texto de 1697, a Inglesa também adota 

uma postura fantástica em relação às figuras apresentadas em suas histórias; há bruxas, sapos e lobos que se 

transformam em verdadeiros príncipes para seduzir suas presas, "um homem completamente vestido, jovem e 

muito bem parecido, ostentando o casaco verde e o chapéu de feltro com abas largas de um caçador, carregado 

com pássaros mortos” (CARTER, 2016). Os Lobos não são simplesmente lobos e sim Licantropos, os 

popularmente conhecidos como lobisomens, figuras fantásticas que preservam dentro de si uma fagulha de 

humanidade preservada em seu olhar, mas que possuem instintos e apetite de uma fera. 

A forma inovadora de Carter leva Neil Jordan, cineasta Irlandês, em 1984, a produzir para as telas do 

cinema, a obra "A Companhia dos Lobos”, dando um rosto, um nome e humanizando a personagem recriada, 

sensibilizando o público demonstrando que 

[...] o cinema não deve ser encarado somente como fenômeno cinematográfico, nem 

mesmo como fenômeno artístico, mas como a possibilidade de adquirir o equilíbrio, 

a liberdade, a possiblidade de tornar- se humano. (BERNARDET, 1985, p. 34). 

Neil Jordan humaniza a personagem principal a tal ponto de lhe dar um nome, batiza-a de Rosallen. E, se 

antes tínhamos as pinturas de Gustave Doré (ilustrador francês do séc. XIX) para auxiliar no processo de 

construção da imagem da personagem, agora temos uma moça de olhar doce e curioso interpretada pela atriz Sarah 

Petterson. 

O filme torna-se ganhador de diversos prêmios, inclusive prêmio do Público em Portugal, em 1985, 

sugerindo que diversos textos literários tornam-se maiores que seus autores, com diversas formas de ver a obra, as 

implicações inseridas na construção intelectual e que nunca esgotam as possibilidades de "leitura”, pois uma vez 

entregue ao público, as interpretações são diversas e as possiblidades infinitas. 

Diante de tudo isso, é possível formular o seguinte problema, que servirá como norte para o trabalho a ser 

desenvolvido: Dentro do texto de Angela Carter e da obra cinematográfica de Neil Jordan parece haver um desejo 

de resgatar as verdadeiras intenções pretendidas de Charles Perrault, há muito perdidas nas adaptações suavizadas 

que existem de sua obra. Até que ponto e de que forma é construída a apropriação do caráter moralizante de Perrault 

nas releituras feitas por eles? Esse é o questionamento que servirá como parâmetro para a pesquisa que pretendo 

desenvolver. 

2. JUSTIFICATIVA 

Até que ponto a literatura pode ser utilizada para modificar a própria literatura? 

Questões como essa são relevantes quando se deseja realizar um estudo para entender os processos criativos 

e os levantamentos de hipóteses sobre as verdadeiras intenções de um determinado autor ao se apropriar de um 

texto de outro. 

Em 1857, Wilhem e Jacob Grimm, os famosos irmãos Grimms, que não são nosso alvo de estudo, mas 

podem e devem ser considerados como importantes para a percepção dos diferentes diálogos intertextuais, 

resgatam figuras da mitologia Grega para suavizar a versão moralizante de Perrault, elaborando um novo final em 

que a Chapeuzinho é resgatada, juntamente com sua vozinha de dentro da barriga do lobo, como Zeus fez para 

libertar seus irmãos ao abrir a barriga de Cronos. 

Na referida versão, a história da Chapeuzinho tem um novo objetivo, o de conduzir as crianças à total 

obediência aos pais, ainda tendo o lobo mau como vilão, mas suprimindo os aspectos eróticos e sensuais do texto 

original para atender o seu novo público alvo, as crianças, acolhendo assim às necessidades da sociedade 

vivenciada por eles, assim como fez Perrault em sua versão, cujas intenções eram de alertar e preservar a dignidade 

das moças de seu tempo. 

Segundo Diana e Mário Corso (2006, p. 53) "o conto da Chapeuzinho contém um drama sobre a perda da 

inocência e isso está preservado em todas as versões”. Carter e Jordan não são diferentes nesse aspecto e nos 

induzem a questionar sobre outros momentos vividos pela humanidade onde o caráter feminista e militante de 

Carter evidencia-se e nos remete a outros questionamentos e constatações como: Quem de nós nunca foi 

Chapeuzinho Vermelho? Como lidar com os lobos que existem entre nós? São eles, os lobos, os verdadeiros vilões? 

A "ingenuidade” da Chapeuzinho e a genialidade do lobo são minimizadoras do medo? Até que ponto a menininha 

do capucho vermelho é inocente? 

O prêmio recebido pelo filme a Companhia dos Lobos nos leva a perceber o grau de importância que ainda 

há nos textos criados por Perrault, A Chapeuzinho Vermelho continua sendo uma figura importante no contexto 

literário e cinematográfico. Somente entre os anos de 2005 e o atual foram lançados diversos filmes cuja temática 

tem como pano de fundo a Chapeuzinho e seu algoz o Lobo Mal, como exemplo pode-se citar: 
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* Deu a Louca na Chapeuzinho -1 e 2 (2005 e 2011). 

* A garota da capa vermelha (2011). 

* Caminhos da Floresta (2014). 

Podem-se citar até mesmo obras de horror “trash” envolvendo estupros e satanismos, o filme Chapeuzinho 

Vermelho do Inferno (2010). 

É certo que há um bibliografia que dê apoio ao debate relativo ao conto da Chapeuzinho, mas nem todos 

os aspectos foram explorados, principalmente sobre as verdadeiras e essenciais intenções de Angela Carter e Neil 

Jordan em A Companhia dos Lobos. É aí que reside a relevância da presente proposta de estudo, não só para as 

gerações vivenciadas por Perrault, Carter e Jordan, mas por todas que ainda se beneficiam e beneficiarão da 

mensagem transmitida e almejada por todos que ousam LER - Leitura, Entendimento e Responsabilidade sobre os 

fatos da leitura - a Chapeuzinho Vermelho e que ainda sentem-se impactados pela cor escarlate de seu Capuchinho 

Vermelho eternamente "acompanhada de lobos”. 

3. OBJETIVOS: 

GERAL: 

Discutir como o caráter moralizante do conto da Chapeuzinho Vermelho de Perrault constrói toda uma base 

inspiradora para a edificação das releituras feitas por Ângela Carter e Neil Jordan, quanto ao papel desempenhado 

pelas personagens-chave: o Lobo e a Chapeuzinho. 

ESPECÍFICOS: 

I. Analisar os papéis das personagens, acreditando que cada uma representa estereótipos e arquétipos da 

vida real. 

II. Revisar as principais contribuições literárias para a interação entre o texto literário e cinematográfico, que 

se apoiam e ao mesmo tempo contribuem para aceitação e entendimento do público receptor. 

III. Discutir de que modo os aspectos gerais das obras de Carter e Jordan recebem contribuições diversas para 

a criação desse mundo fantástico. 

IV. Debater sobre as principais tentativas de moralização da sociedade geradas a partir das diferentes leituras 

e releituras do texto da Chapeuzinho Vermelho em especial "A Companhia dos Lobos” de Carter e Jordan. 

4. REVISÃO DE LITERATURA: 

Bruno Bettelheim em "A psicanálise dos contos de fadas”, dedica um capítulo inteiro ao entendimento das 

implicações e características que envolvem a construção da Capuchinho Vermelho de Charles Perrault, 

perpassando pela obra dos irmãos Grimms e outros autores que influenciaram ou foram influenciados por essa 

obra, analisando, comparando e levantando hipóteses sobre a construção e caracterização das personagens. 

O comportamento dessas personagens desperta o interesse do estudo de Bettelheim em 1976 e torna-se 

posteriormente um compêndio importante para os que se prontificam a refletir sobre os verdadeiros - ou hipotéticos 

- significados do mundo imaginário e fantástico dos contos de fadas. 

Tendo o autor acima citado como referencial para buscar novas fontes e conhecer outras ideologias quando 

se trata da temática, Diana e Mário Corso têm um diálogo estreito com ele e ampliam a demanda de conhecimentos 

acerca das respostas que se buscam com o estudo pretendido, principalmente em se tratando da perda precoce da 

inocência afirmando que: 

Ter uma sexualidade, sabê-la e exercê-la são três coisas bem distintas. Esta última 

possibilidade somente se inaugura com a adolescência, enquanto a infância oscila 

entre as duas anteriores. Chapeuzinho é útil para aqueles que sentem que a têm, estão 

curiosos com seu significado, mas ainda não estão prontos para explicitar esse 

conhecimento (CORSO; CORSO, 2006 p. 55). 

Os autores literalmente colocam as fadas no divã, curiosos com o que podem, essas figuras fantásticas, 

ainda nos revelar após tantos anos de existência. 

Angela Carter e Neil Jordan acreditavam no poder sedutor do conto da Chapeuzinho Vermelho e o 

(re)criaram em A companhia dos lobos (1979 e 1985, respectivamente). Eles creditam aos papeis desempenhados 

por menina e lobo a capacidade de inebriar plateias após séculos e nos obrigam a buscar e "discutir as relações 

entre literatura e cinema em níveis teóricos, considerando que ambas as artes possuem elos e diferenças” como 

explica Linda Catarina Gualda em Literatura e Cinema: elo e confronto (2010). 

Esta autora também é suporte quando pensamos na intencionalidade do narrador, do papel que desempenha 

e como conduz o enredo de um texto para chegar aos objetivos pretendidos seja na arte feita com as palavras ou 

através das telas. 

E para entendermos a colaboração cíclica entre a Linguagem Literária e a Cinematográfica, Walter 

Benjamin em "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” é um suporte de grande valor para que 

busquemos em suas teorias o valor que uma obra pode repercutir sobre outra principalmente ao se tratar do caráter 
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reprodutivo da sétima arte que exprime "por meios naturais e com incomparável força de persuasão, a dimensão 

do fantástico, do miraculoso e do sobrenatural” (BENJAMIN, 1996). 

Refletir sobre a simbologia que envolve as personagens e intenções dos textos e autores que são o arcabouço 

do que se pretende estudar é possível, dadas as possibilidades de desenvolvimento do assunto e os recursos que 

podemos ter nas mãos com grandes nomes da literatura que dão suporte para buscar o fim pretendido: Michel 

Foucault e o caráter técnico da obediência em "Vigiar e Punir: nascimento da Prisão”; Clarissa Pinkola Estés com 

seu diálogo com a "Mulher Lobo” em Mulheres que correm com os Lobos, Os Grimms e as diversas versões de 

Chapeuzinho, entre tantos outros. 

Não podemos, aqui, deixar de citar que os diversos filmes que abordam a temática e que já foram citados 

na justificativa do projeto também são significativos para ampliar os horizontes em busca de meios que respaldem 

e norteiem o desenvolvimento deste trabalho. 

5. METODOLOGIA: 

Esta pesquisa se configura pela utilização de método crítico-analítico a partir das obras selecionadas sob 

uma perspectiva da Literatura, História e Memória, seguindo no decorrer do curso as seguintes etapas: 

I. Reunião e seleção de material pré-estabelecido como pertinente a pesquisa. 

II. Busca e analise de novas bibliografias que contribuam para a construção da pesquisa. 

III. Apreciação de obras cinematográficas sobre o tema em estudo e de caráter metalinguístico para 

compreensão do funcionamento da sétima arte. 

IV. Juntamente com o professor-orientador julgar a necessidade de uma intervenção junto a determinados 

públicos leitores para captação de impressões e entendimento sobre as obras. 

VI. Considerar entrevista com estudiosos da área. 

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES PRETENDIDAS 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

Disciplinas X X   

Revisão bibliográfica e coleta de novas fontes de estudo X X X X 

Possíveis intervenções e analises de dados  X X  

Elaboração de redação para possível publicação em   X  

periódicos da área     

Elaboração de material para apreciação na qualificação   X  

Qualificação   X  

Redação do texto final    X 

Apresentação do texto final    X 
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ANEXO S – PRÉ-PROJETO LT09: AS TESSITURAS DA MEMÓRIA DA DITADURA 

BRASILEIRA EM ZERO, DE IGNÁCIO LOYOLA BRANDÃO: RETRATO DE UMA 

BARBÁRIE QUE A FICÇÃO LITERÁRIA NÃO NOS DEIXA ESQUECER 

Pré - projeto de pesquisa 

Linha de pesquisa: Literatura, Cultura e Sociedade. 

Titulo do projeto: As tessituras da memória da ditadura brasileira em Zero, de Ignácio Loyola Brandão: Retrato de 

uma barbárie que a ficção literária não nos deixa esquecer. 

Orientador: Saulo Cunha de Serpa Brandão 

1. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA: 

Pretende-se nesta pesquisa empreender uma reflexão científica acerca da produção de textos 

ficcionais da época da ditadura militar, considerando os impactos que essa produção provocou e ainda provoca na 

vida intelectual e social de uma coletividade. Sua intenção primeira é focalizar de perto, à luz de estudos mais 

aprofundados, a trajetória de produção desses textos, na perspectiva de entender o nível de abordagem e 

consistência de um legado literário construído no bojo de um período histórico de censura e violenta repressão as 

diferentes formas de expressão intelectual. 

Neste sentido, o título da pesquisa aqui constituído assim se formaliza: As tessituras da memória da 

ditadura brasileira em Zero, de Ignácio Loyola Brandão: Retrato de uma barbárie que a ficção literária não nos 

deixa esquecer. Nela refletiremos acerca dos mecanismos de produção de um romance ficcional que retrata o 

período ditatorial no Brasil, focalizando de perto este jogo de construção e desconstrução de realidade e imaginação 

na tessitura da obra literária de Loyola. 

Compreendemos que a Literatura, a História e o Direito são eixos basilares de saberes estruturantes do 

conteúdo do romance, assim, nossa perspectiva de análise girará em torno das seguintes problemáticas: 

1. Como a obra Zero, de Inácio Loyola conseguiu se estruturar enquanto ficção, criação humana 

enriquecida de arte, técnica e imaginação, sem perder a dimensão dos registros factuais e históricos que retratam 

uma época de ditadura em que as vozes foram silenciadas pela censura? 

2. A produção dos textos ficcionais da época da ditadura militar, tendo como parâmetro de análise 

a obra ‘Zero’ de Inácio Loyola, na tentativa de cumprir sua função social, apresenta algum diferencial em seus 

elementos estruturantes no que diz respeito à linguagem, as marcas de temporalidade e linearidade e subjetividade? 

3. Que sentidos os leitores da contemporânea tem atribuído à narrativa ficcional ‘Zero’ de Inácio 

Loyola considerando o papel da ficção e da realidade como elementos contextuais? 

2. JUSTIFICATIVA: 

Trazer para o palco da academia a análise literária de uma obra que refaz os passos do homem brasileiro em um 

momento de ditadura militar (1964-1985) marcado por expressiva repressão da liberdade de expressão e opinião 

e consequentemente a produção literária, é um embandeiramento social importantíssimo. Segundo o jornalista e 

escritor Zuenir Ventura (1968)1, membro da Academia Brasileira de Letras, profundo estudioso de diferentes 

movimentos históricos que embalaram nosso país ao longo dos anos, somente na atualidade podemos fazer jus à 

produção literária da época da ditadura. Segundo ele, durante os dez anos de vigência do AI-5 (1968 - 1978), cerca 

de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e mais de 500 letras de músicas foram proibidas, sem contar as novelas e a 

censura ao jornalismo. Obras que feriam a ‘moral e o bom costume’, que criticavam o governo, os problemas 

sociais brasileiros e que eram considerados comunistas, só poderiam ser liberadas se fossem refeitas, ou eram 

descartadas na hora. 
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Nesta perspectiva, do ponto de vista social e acadêmico, esta temática alcança um patamar de grande 

relevância e apresentará no meio acadêmico um novo olhar sobre os mecanismos de produção da ficção em um 

cenário de guerras, de conflitos reais que deixam marcas profundas na forma de olhar e sentir o mundo. Como 

produzir em época de terror cultural? Como deixar a linguagem literária fluir em um contexto em que se oficializou 

a centralização da censura como atividade do governo federal a partir da outorga da Constituição de 1967? O 

embandeiramento que reveste esta proposta de estudo reside exatamente na possibilidade de estudar o jogo de 

produção desta obra ficcional que retrata a época da ditadura militar no Brasil, sentindo, descobrindo os 

mecanismos intrínsecos desse produzir, sua vertente literária, sua função social, sua linguagem, sua preocupação 

com os elementos estruturantes da narrativa, seu público alvo, tudo isso, sem perder a magia da literatura, as 

inovações do discurso, a estruturação do enredo, o perfil e ação dos sujeitos hora literários mais amarrados a uma 

existência histórica, real. Essa passagem do real ao ficcional, a possibilidade dessa investigação, é o elemento da 

justificativa do ponto de vista pessoal que embalou o desejo de produção desta pesquisa na figura do sujeito 

pesquisador. 

Na prática, observamos que nem sempre a leitura de narrativas ficcionais que retratam a época da ditadura 

militar no Brasil é colocada na pauta de trabalho das escolas de Ensino Fundamental, mas precisamente em turmas 

de 6° ao 9°ano. Parece haver um acentuado distanciamento entre essa modalidade literária e a proposta curricular 

oficial da escola, não é comum encontrarmos no acervo literário das escolas públicas municipais de Teresina uma 

obra de ficção que retrate este cenário de guerras, assim, essas obras não chegam facilmente às mãos desse público 

leitor. 

Percebemos também em outros autores, os reflexos da nossa inquietação. Ricardo Domeneck (2014), 

por exemplo, ao escrever sobre a literatura brasileira sob regimes autoritários destaca que, ‘se a história mantém 

na memória o registro de regimes autoritários em suas datas e listas de nomes, é na literatura que muitas vezes 

sobrevive o aspecto humano e pessoal das tragédias que esses governos desencadeiam’. Priorizar uma prática 

efetiva de leitura de obras ficcionais da época da ditadura militar no contexto curricular das escolas de ensino 

Fundamental e Médio estabeleceria elos de significados entre o homem e os diferentes tempos históricos, sem 

perder a dimensão do literário, da contação, da ficção, do realismo mágico. Magnani (1989: 29), por sua vez, 

destaca que, discutir as conexões entre leitura, literatura e escola é repensar a dicotomia entre prazer e saber, além 

de pensar essas relações do ponto de vista de seu funcionamento sócio histórico. 

Por certo, faz-se relevante a ideia de reavaliação da proposta literária dinamizada na escola no dizer de 

Ivanda Maria Martins Silva (2006), em seu artigo ‘Literatura em sala de aula: Da teoria literária à prática escolar’. 

Segundo ela, a educação literária proposta pela escola merece ser reavaliada, a fim de que seus alunos-leitores 

possam encontrar razões concretas para o estudo da literatura como fenômeno artístico atrelado às transformações 

históricas, sociais e culturais. 

Silva (1998: 56), afirma que "em certo sentido, a leitura de textos se coloca como uma ‘janela para o 

mundo’. Assim é que, o presente projeto propõe o alargamento de reflexões que apontem as riquezas literárias dos 

textos de ficção da época da ditadura militar, tendo como ponto de partida, a obra ‘Z ero’ de Inácio de Loyola 

Brandão, e que esse gênero posa ser elemento de referência nas propostas de trabalho dinamizadas no interior das 

escola de ensino fundamental e médio à luz de horizontes que ultrapassem as inquietações aqui traçadas, de tal 

forma que possamos verdadeiramente conferir uma linha de contribuição que seja significativa dentro e fora da 

academia. 

3. OBJETIVOS 

‘As tessituras da memória da ditadura brasileira em Zero, de Ignácio de Loyola Brandão: Retrato de uma 

barbárie que a ficção literária não nos deixa esquecer’ é o foco temático desta pesquisa e a partir dele traçaremos 

os objetivos gerais e específicos que nortearão toda a investigação ora proposta: 

■ OBJETIVO GERAL: 

o Avaliar o contexto de produção literária, circulação e interpretação de textos ficcionais da época 

da ditadura militar, ressaltando as relações sociais e ideológicas subjacentes à produção destes 

contextos discursivos. 

■ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Investigar a linha discursiva da linguagem ficcional empregada na obra ‘Zero’ de Inácio Loyola, 

destacando traços característicos de seus elementos estruturantes no que diz respeito a 

linguagem, as marcas de temporalidade, linearidade e subjetividade. 
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o Analisar os sentidos que os leitores da contemporaneidade tem atribuído à narrativa ficcional 

‘Zero’ de Inácio Loyola considerando o papel da ficção e da realidade como elementos 

contextuais? 

4. REVISÃO DE LITERATURA: 

Segundo Reimão (2011), uma das primeiras providências dos regimes autoritários é restringir a liberdade 

de expressão e opinião, afirma tratar-se de uma forma de dominação pela coerção, limitação ou eliminação das 

vozes discordantes. É o império da ditadura militar confiscando a liberdade de produção literária de todo uma 

coletividade. 

No Brasil, entre o golpe militar de 1964 e a decretação do AI -5 em 1968 a produção literária sofreu 

sucessivos atividades censórias, a Constituição outorgada de 1967 oficializou a centralização da censura como 

atividade do governo federal, em Brasília. A censura prévia para livros foi regulamentada pelo Decreto - Lei n. 

1.077/70, cujos artigos 1° e 2° assim disciplinavam: 

Art. 1° Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 

costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação; 

Art. 2° Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal verificar, 

quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e periódicos, a existência de matéria 

infringente da proibição enunciada no artigo anterior. 

O decreto disciplinava também a sistemática de sanção para o caso de ocorrência de ações previstas nos 

artigos anteriormente citados: 

Art. 3° Verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons costumes, o Ministro 

da Justiça proibirá a divulgação da publicação e determinará a busca e a apreensão de todos 

os seus exemplares. [...] Art. 5° A distribuição, venda ou exposição de livros e periódicos 

que não hajam sido liberados ou que tenham sido proibidos, após a verificação prevista neste 

Decreto-lei, sujeita os infratores, independentemente da responsabilidade criminal. 

É no contexto de tamanho atentado às liberdades de expressão e opinião, no bojo desta opressão revestida 

de legalidade que são produzidas por escritores brasileiros diferentes obras ficcionais e uma delas mais fortes e 

amplamente aclamadas pela crítica é o romance Zero (1974), de Ignácio Loyola Brandão, publicado originalmente 

na Itália através da tradução de Antonio Tabucchi. 

Através da ficção, Loyola busca retratar toda a opressão que não podia contar como realidade. A história 

de publicação desta obra, objeto de estudo do presente projeto de pesquisa, ilustra claramente a linha de tratamento 

da ditadura brasileira para com a arte literária e depoimentos do próprio autor denunciam que o livro somente foi 

lançado no Brasil em 1975, após a rejeição de várias editoras e em 1976 foi proibido de circular em todos os países, 

sob a acusação de que a obra "atentava contra a moral e os bons costumes”, prescrição legalizada pelo Decreto - 

Lei n. 1.077/70 anteriormente mencionado. 

Franco (1998) assinala que a linguagem ficcional no romance em estudo é 

exaustivamente trabalhada, dotada de uma insubmissão linguística muito forte que 

confere uma inventividade no estilo de produção da ficção até então desconhecido 

no meio literário. Suas palavras assim se definem: 

Em Zero surpreende a subversão linguística, a erupção de uma linguagem caótica 

resultante do amálgama conflitante de diferentes modos expressivos ou estilísticos 

oriundos do jornalismo, da publicidade, da televisão e do cinema, da propaganda 

ideológica do estado militar, entre outras. Mais surpreendente, no entanto, é a visão 

desconexa que emana da narrativa, ela própria desordenada, fruto de uma montagem 

quase sem critérios ou princípios organizativos, que, de certa maneira, é a causa das 

súbitas fraturas e fraquezas da obra (FRANCO, 1988, p. 6). 
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Loyola Brandão, ao comentar sobre essa inventividade da linguagem empregada em sua obra, aponta 

para a necessidade do alargar de um novo horizonte de análise sobre a estrutura de produção de textos ficcionais 

pensados e escritos em tempos de ditadura militar. Em suas próprias palavras: 

O livro não é um experimento, é uma obra pensada para ser assim. O formato singular 

de volumes como Zero desconcertam a crítica, que recai nesse rótulo. O romance 

retratava o Brasil como ele estava no pior momento do regime: despedaçado. É daí que 

vem essa estrutura. (Loyola Brandão, em entrevista concedida ao jornalista Diogo 

Guedes do Jornal do Comércio em 31 de julho de 2014). 

Investigar a linha discursiva da linguagem ficcional empregada na obra ‘Zero’ de Inácio Loyola, 

destacando traços característicos de seus elementos estruturantes no que diz respeito à linguagem, as marcas de 

temporalidade, linearidade e subjetividade, requer sobretudo compreender os métodos de produção utilizados pelo 

autor. Sobre isso, Antônio Hohlfeldt destaca que Ignácio de Loyola Brandão concedeu à escritora Edna Van Steen, 

a seguinte explicação a respeito do método de trabalho usado: 

Para Zero comecei formando um arquivo de documentos, de notícias, de publicidade 

de jornais e revistas, fotos de outdoors. Recolhi fotografias. Gravei depoimentos. Saía 

à rua, anotando descrições, cantos de São Paulo, detalhes curiosos. Copiei letras de 

música. Percorri privadas, tirando inscrições. Filmei (com uma Super 8) ruas e praças 

e gente. Então dividi os personagens que tinha, colocando-os em pastas, com os nomes 

deles. A cada dia jogava uma coisa dentro da pasta. [...] Fui escrevendo pequenos 

sempre pequenos episódios, que eu jogava dentro de uma série de pastas numeradas de 

1 a 34. Os trechos curtos eram jogados, arbitrariamente, dentro das pastas numeradas. 

Quando aquele bloco imenso, aquele arquivo humano, estava mais ou menos pronto, 

retirei tudo. Ali estavam as 800 páginas iniciais de Zero. (De Franceschi, 2001, p. 116) 

Mais uma vez, evidencia-se que as vertentes de produção ficcional da obra em destaque estão para além 

do conhecido estilo literário até então explorado. O tratamento conferido à linguagem rompe completamente com 

os padrões, os recursos de pontuação e estreita contextualmente a linha do discurso ao perfil do personagem. 

Percebe-se claramente a curvatura do discurso evidenciando uma fidelidade à fala dos personagens do enredo, a 

partir inclusive da antecipação dos pontos finais e pontos de interrogação para o início das frases, como forma 

valorativa de suas vozes. No dizer do próprio autor: "No Zero, até as vírgulas eram deslocadas para tentar seguir 

a respiração normal da gente. Sabe, você fala e interrompe as frases e a pontuação da fala não é a mesma coisa da 

escrita”. 

Recentemente, em julho de 2016, ao ser contemplado com o Prêmio Machado de Assis, concedido pela 

Academia Brasileira de Letras (ABL) pelo conjunto de sua obra, Loyola apresenta ao jornalista Guilherme Freitas, 

do Jornal O Globo, a seguinte declaração: 

O ‘Zero’ foi o primeiro romance que denunciou o que acontecia durante a ditadura: as 

torturas, as prisões, os desaparecimentos, a repressão, a dificuldade de viver, o medo 

constante que a gente sentia do inimigo sempre observando, vigiando e fiscalizando. A 

ditadura levou um ano e meio para descobrir e proibir. Enquanto isso, o livro foi lido. As 

pessoas às vezes dizem que ‘Zero’ só vendeu bem porque foi proibido. Mas ele foi censurado 

há 40 anos e continua a ser lido até hoje, está na 40a edição. 

.Segundo Loyola, Zero é a afirmação de uma nova linguagem que reflete um país fragmentado, percebe-

se que o autor intencionalmente sob uma nova ótica de produção literária recusou a linguagem tradicional de um 

livro com começo, meio e fim, com capítulos ordenados, com personagens explicados fisicamente e 

psicologicamente. Priorizou uma estrutura anticonvencional por considerar que uma estrutura convencional não 

atenderia aos propósitos da produção literária em plena efervescência da ditatura militar. 

A obra na voz do próprio autor não deve ser compreendida como um ensaio experimental, pois sua 

produção teve um propósito com um intuito e com um objetivo muito claro e muito definido. 

Esse propósito é o elemento chave de investigação da presente pesquisa, oportunidade em que será 

analisada detalhadamente toda a estrutura da obra bem como, serão analisados os sentidos que os leitores da 

contemporaneidade tem atribuído à narrativa ficcional ‘Zero’ de Inácio Loyola considerando o papel da ficção e 

da realidade como elementos contextuais. 

Em outras palavras, à luz dos referenciais teóricos alargados a partir do aprofundamento nas leituras 
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especializadas sobre o tema, bem como da análise comparativa entre esses referenciais e a própria linguagem da 

obra, queremos discernir os traços da ficção e os traços da realidade. 

5. METODOLOGIA: 

Os caminhos traçados para o alcance dos objetivos norteadores do presente projeto se bifurcarão em duas 

vertentes basilares: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A primeira será substancializada através da leitura, 

da análise e posterior produção dos capítulos teóricos com as resenhas resultantes das leituras nas quais a temática 

aqui abordada é núcleo de interesse, dentre eles: Silva (1998), Silva (2006), Brandão (2001), Vieira (2011), 

BAKHTIN (1999), Barthers (2008), Sussekind (2004). Há de se falar que outras referências serão elementos de 

leitura e análise para fortalecimento discursivo da temática. 

A abordagem qualitativa e quantitativa constituirão os procedimentos básicos desta investigação, tendo 

em vista a tarefa contributiva de cada uma delas ao longo de todas as etapas desta pesquisa. A primeira abordagem 

é amplamente defendida no meio científico pelos teóricos das representações sociais. A exemplo disso, Minayo 

(2001), ressalta que: "a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser resumidos à operacionalização de variáveis”. Por 

outro lado, faremos uso da abordagem quantitativa considerando que o somatório de ambas as abordagens 

implicará na obtenção de dados científicos mais amplos. Para uma melhor compreensão, ressaltamos: 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente 

são grandes e consideradas representativas da população, os 

resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda 

a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 

objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 

recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente 

(FONSECA, 2002, p. 20). 

Assim, esta investigação será balizada nos referenciais da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de 

campo, a primeira, já inicialmente desenvolvida neste estudo, no dizer de Gil (2010) "compreenderá, minimamente 

uma série de etapas: a escolha do tema, levantamento bibliográfico, formulação do problema, elaboração do plano 

provisório de assunto, busca das fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto e redação 

do texto.” Por outro lado, a pesquisa de campo será desenvolvida no ambiente de duas escolas públicas, uma de 

6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e uma do Ensino Médio, as quais terão os seus nomes mantidos em sigilo 

para preservação de identidades e atenção aos requisitos da pesquisa científica, sendo-lhes conferidas 

denominações fictícias. O mesmo tratamento será dado aos sujeitos participantes, 2 professores e 8 estudantes de 

cada uma das duas escolas selecionadas. 

Segundo Fonseca (2002): a pesquisa de campo caracteriza-se pela investigação em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes 

tipos de pesquisa. Este, portanto, se constitui a base da nossa preferência tendo em vista que teremos ampla 

liberdade para introduzir as contribuições das pesquisas Ex-post-facto para ampliação do nosso olhar investigativo, 

de acordo com suas especificidades básicas: "investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado 

fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente” (FONSECA, 2002, p.33). 
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  PERÍODO: 2017 12 meses de produção 

Levantamento bibliográfico  1 2 3 4 5 6 7 s 9 10' 11 12 

Leitura e fidaamento de obras X X X X         

Coleta e seleção de dados   X X X        

Revisão bibliográfica     X X X      

Análise crítica do material     X X X      

Elaboração preliminar do texto    X X X X      

Redação provisória        X X    

Entrega ao orientador        X X    

Revisão e redação final          X X  

Defesa da monografia            X 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A presente proposta de dissertação de mestrado apresenta como questão norteadora principal: de que 

forma é possível analisar a memória coletiva mo- çambicana como instrumento de construção identitária pós-

independência? 

Mia Couto, autor do corpus desta pesquisa, apresenta em Venenos de Deus, Remédios do Diabo ideias 

referentes ao não pertencimento e à ressigni- ficação através das lembranças trazidas por personagens, tais como 

Bartolomeu Sozinho. 

Além disso, propomos as seguintes questões norteadoras secundárias: Como Bartolomeu Sozinho 

representa suas memórias individuais e coletivas em Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2016)? De que 

maneira a identidade e o sentimento de não-pertencimento ao Estado-Nação Moçambique são demonstrados por 

Bartolomeu Sozinho em Venenos de Deus, Remédio do Diabo (2016)? Como as memórias estão relacionadas aos 

sentimentos de não pertencimento demonstrados por Bartolomeu Sozinho em Venenos de Deus, Remédio do 

Diabo (2016)? 

O aprofundamento do estudo relacionado aos diálogos com a história e com as questões político-sociais 

presentes na literatura de Mia Couto têm relevância, sobretudo se considerarmos que Bartolomeu Sozinho 

exemplifica e personifica a ressignificação, visitando o passado de maneira a construir o seu presente. Apresenta 

fragmentos de memórias por meio de contradições e jogos de ideias bastante ilustrativos para as verificações sobre 

o não pertencimento. 

É provável que os conflitos sociais presentes na obra estejam associados às histórias de vida enigmáticas 

apresentadas no enredo, o que consolida a obra como um corpus sólido rumo à concretização de um estudo sobre 

memória e identidade. 

JUSTIFICATIVA 

A escolha da obra e da personagem se deve ao fato de que eles representam as marcas culturais do 

colonialismo e as consequências da (re)constru- ção da identidade no pós-colonialismo. A narrativa apresenta 

diversas possibilidades relacionadas ao comportamento moçambicano pós-independência. 

O livro desperta questionamentos sobre os paradoxos encontrados nos posicionamentos da personagem; 

dúvidas sobre a maneira como vivem e pensam os negros após a colonização e a independência; indagações 

relacionadas aos relatos da personagem e sobre como as vivências dele poderão pertencer a diversos outros 

indivíduos pelo mundo afora. Outro indicio é o nome da cidade, Vila Cacimba, que no português do colonizador 

significa esquecimento. 

Bartolomeu Sozinho ilustra o negro colonizado com suas inquietações e tensões: resquícios das lutas 

individuais e grupais. As perguntas antes sugeridas poderiam renovar a fortuna crítica da obra, porque as respostas 

contribuem para os estudos relacionados à História, à Sociologia, à memória e à identidade dos povos africanos 

no Brasil. Por outro lado, Mia Couto alerta para o surgimento de novas formas de dominação em todo o mundo. 

Ele menciona novas formas de imperialismo criadas por indivíduos de sua própria terra (Tutikian, 2006, p. 88). 

Assim, é necessário, até mesmo em solo brasileiro, entender os mecanismos de construção identitária já que, assim 

como a África, também fomos colônia de Portugal e também vivemos os problemas oriundos de tal realidade. 

Márcia Souto Ferreira (2011) apresenta trabalho relativo ao autor moçam- bicano, reportando-se à 

diversidade de tempos e espaços presentes na narrativa cuja principal característica é a dinamicidade. Para ela, as 

personagens não têm apenas uma identidade. São, portanto, multifacetados, o que corrobora com a afirmação de 

que Bartolomeu Sozinho tem profunda representatividade. Já Anselmo Peres Alós (2010) afirma que a personagem 

mais significativa da referida obra é Vila Cacimba, após caracterizar cada uma delas. 

Wagner Coriolano de Abreu (2011) corrobora com Alós no que se refere ao espaço da narrativa, mas 

trata ainda das questões relacionadas à linguagem empregada pelo escritor africano e escreve um resumo da obra. 

Outros autores, como por exemplo, Jorge Otinta (2008), recepcionam Mia Couto, porém não tratam da obra aqui 

citada. Segundo Otinta, a literatura moçambicana apresenta a cultura, a política e a consolidação do Estado-nação. 

Além disso, o autor de Venenos de Deus, Remédios do Diabo constrói os diversos tipos de sujeitos através dos 

indivíduos que cria. 
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Pelas justificativas supracitadas, consideramos pertinente o estudo pretendido com esta proposta de 

dissertação, pois a mesma encontra respaldo na necessidade de conhecimento dos aspectos literários relativos à 

identidade africana e acresce informações às demais pesquisas, já que faz alusão a um elemento da narrativa até 

então não explorado e que é uma peça-chave para os mecanismos de entendimento do processo pós-colonial: 

Bartolomeu Sozinho. Enfim, pretendemos analisar as memórias coletivas e individuais da personagem, através da 

construção narrativa de Mia Couto, dos relatos apresentados e da bibliografia relacionada ao tema. 

 

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL: 

Analisar a memória coletiva moçambicana como instrumento de construção identitária pós-

independência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Examinar de que maneira Bartolomeu Sozinho representa suas memórias individuais e coletivas em 

Venenos de Deus, Remédios do Diabo 

(2016). 

• Descrever a identidade e o sentimento de não pertencimento ao Estado- Nação Moçambique 

demonstrados por Bartolomeu Sozinho em Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2016). 

• Investigar como as memórias estão relacionadas aos sentimentos de não pertencimento demonstrados por 

Bartolomeu Sozinho em Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2016). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentre os autores contemporâneos, Mia Couto representa o encontro do trabalho poético e inovador da 

oralidade africana como linguagem com a função social da Literatura. Suas narrativas transcendem as questões 

africanas de maneira a ocupar um espaço universal através da presença da identidade e da memória cultural que 

permeiam seus personagens. 

Em referência a Mia Couto, Tutikian (2006, p. 57) afirma que "[...] ele transforma a narrativa em um 

problema de arte”. Entendemos, assim, a importância do autor moçambicano no que diz respeito à inovação técnica 

e à construção social através da temática do colonialismo, dos sentimentos de não pertenci- mento, da análise e 

construção de tipos representativos do negro. Trata-se do uso poético da linguagem para construir um universo 

ficcional marcado pelas políticas do passado e pelas questões psicológicas do presente. 

Em Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2016), além do aspecto temporal, também é preciso associar 

o meio e as paisagens mencionadas a fim de encontrar respostas para os comportamentos da personagem 

Bartolomeu Sozinho, a quem pretendemos nos reportar. Para Glissant (1981, p. 194), "O indivíduo, a comunidade, 

o país são indissociáveis no episódio constitutivo de sua história.”. Além disso, a memória do personagem aparece 

articulada à sua identidade através do repertório social que ele demonstra: discurso paradoxal relacionado à nação 

moçambicana. 

Bartolomeu fala português e chisena (língua falada no centro de Moçambique). Ora mostra-se saudoso 

com relação ao colonialismo, ora não sente falta do regime. Enfim, apresenta atitudes que corroboram com as 

indagações de Bhabha (1998, p. 20): "De que modo se formam sujeitos nos "entre-lugares” nos excedentes da 

soma das "partes" da diferença (geralmente expressas como raça/classe/gênero, etc.)?”. Podemos aplicar esses 

conceitos à personagem de Mia Couto, considerando que a mesma apresenta conflitos de identidade, especialmente 

no que se refere ao nacionalismo étnico. 

A personagem em questão é um negro que tem sentimentos de não per- tencimento. Através do presente, 

ele retoma uma consciência mítica capaz de revelar a identidade através das memórias individuais e coletivas. Para 
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Hall (2003, p. 108), "As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico com o 

qual elas continuariam a manter uma certa correspondência.”. Neste caso, a trajetória de Bartolomeu Sozinho só 

pode ser vista através do devido respaldo dado ao seu passado colonial e aos retornos que ele faz à sua história. 

Mia Couto (2016, p. 27) ilustra o que foi mencionado pelos teóricos acima quando atribui a Bartolomeu 

Sozinho a seguinte afirmação: "- Saudades do colonialismo coisa nenhuma! Eu tenho saudade é de mim 

mesmo[...]”. Trata-se de um trecho que exemplifica certo sentimento de identidade rasurada pelo colonialismo. 

Neste sentido, cabe ressaltar que, com a invasão estrangeira, a nação moçambicana mudou de perfil linguístico, 

histórico, cultural, dentre outros. O negro em análise é um exemplo dessas mudanças que, provavelmente, tiveram 

como consequência o não-pertencimento. 

Bartolomeu Sozinho apresenta memórias individuais e coletivas e estabelece relação entre suas vivências 

e os conflitos nos quais se envolve. De acordo com Halbwachs (1990, p. 31), "estamos tão bem afinados com 

aqueles que nos cercam, que vibramos em uníssono.”. É o que demonstra a personagem quando emite sentimentos 

relacionados ao passado colonial e aos outros participantes da trama. Neste caso, é importante analisar a 

personagem, inicialmente, através de suas memórias de viagem, considerando seus relatos e os acontecimentos 

vivenciados. Acreditamos que, nesse trajeto, encontraremos o passado veiculado por Mia Couto associado às 

imagens das quais Bartolomeu Sozinho se apropriou, pois são as memórias da personagem que denotam a 

(re)construção de sua identidade. 

Mia Couto apresenta considerações acerca dos conceitos de identidade e de memória cujas 

especificidades se encontram na caracterização e na análise psicológica de Bartolomeu Sozinho, e como a primeira 

é construída através do uso da segunda. Além disso, Ferreira (2011, p.15) afirma que: "ao marcar na proposta 

literária um caráter político, a escrita desse autor ganha contornos coletivos”. Neste sentido, as memórias do 

personagem podem ser entendidas a partir de interpretações, tais quais as de Pollack (1989, p.11): "Assim como 

as memórias coletivas e a ordem social que elas contribuem para constituir, a memória individual resulta da gestão 

de um equilíbrio precário, de um sem-número de contradições e tensões”, e, assim, propomos neste trabalho a 

importância da memória para (re)construção identitária negra. 

Entendemos que a personagem em questão está cercada pela seleção dos ocorridos por ela vivenciados. 

Neste caso, citamos Pollack (1992, p. 2). Os dois primeiros elementos constitutivos da memória são "os 

acontecimentos vividos pessoalmente” e os "os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a 

pessoa se sente pertencer”. Walter (2008, p. 45) é mais específico: 

A memória é um lugar de negociação cultural por meio do qual diferentes 

estórias/discursos (e, portanto, ideologias) competem por um lugar na história. Assim, 

ela é política, revelando desejos, necessidades e autodefinições dentro da rede das 

relações de poder, devido ao fato de que não existem culturas puras, que cada cultura 

é uma transcultura, a memória é um lugar de transferência intercultural. 

Ainda neste contexto e como complemento às ideias de Walter, podemos mencionar Glissant (2005, p. 

72). Ele acresce aos teóricos antes mencionados a ideia de culturas atávicas e compósitas. A primeira parte "do 

princípio de uma filiação, com o objetivo de buscar uma legitimidade sobre uma terra”. Já a cultura compósita 

refere-se àquelas nas quais "se pratica uma crioulização”. Entendemos que a personagem em análise narra suas 

histórias de forma a incorporar as memórias do povo africano, o que nos remete ao conceito de crioulização pro-

posto por Glissant (2005). Através do uso dos rastros resíduos de suas identidades culturais atávicas, os negros 

chegados ao Novo Mundo começavam a res- significar sua nova identidade compósita. 

A maneira como Bartolomeu Sozinho lida com suas memórias é reflexo da identidade construída em suas 

viagens, trabalhos, experiências interpessoais. "As posições que assumimos e com as quais nos identificamos 

constituem nossas identidades”. (WOODWARD, 2003, p. 55). Neste sentido, a necessidade de traçar este perfil 

decorre da possibilidade de examinar a construção identitária pós-independência. É possível que, ao final do 

trabalho, possamos reafirmar as ideias de Du Bois (1999, p. 55): "É uma sensação estranha, essa consciência dupla, 

essa sensação de estar sempre a se olhar com os olhos de outros[...]”. Provavelmente, a consciência dupla esteja 

presente no personagem proposto, considerando suas posturas frente às suas vivências, o que reafirma o comen-

tário de Du Bois. 

Entendemos que as peculiaridades pertinentes a Bartolomeu Sozinho contribuem para o entendimento 

dos temas relativos à memória e à identidade presentes na literatura. Dessa forma, pretendemos o estudo da 

memória coletiva enquanto elemento de construção da identidade porque são as lembranças da personagem que 

reafirmam suas ações e perspectivas. A memória moçambi- cana se revela através da dupla consciência observada 
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na narrativa e pode ser estudada por meio das observações do narrador, das considerações de Bartolo- meu e da 

teoria já existente acerca dos temas mencionados. 

Logo, concluindo esta antecipada apresentação dos aportes teóricos que dialogarão com esta pesquisa, 

acreditamos que a memória africana se revela através das vivências da personagem e no caráter ambíguo da 

personalidade apresentada por Mia Couto. Propomos o presente estudo alicerçado no passado colonial e na 

identidade refeita por Bartolomeu Sozinho. A memória se articula com a identidade através das visitas feitas ao 

passado colonial e se revela de maneira coletiva. Ela ajuda a reconstruir a identidade porque participa dos atos do 

presente, influencia comportamentos. Enfim, o entendimento das particularidades inerentes à personagem poderão 

contribuir para o entendimento dos processos relacionados à memória e à identidade porque as características 

presentes em Bartolomeu, possivelmente, abarcam um número significativo de indivíduos de uma maneira 

universal. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa proposta é de cunho qualitativo na área dos estudos culturais e literários, pois, pressupõe o 

levantamento de dados relacionados ao sentimento de não pertencimento representado por Mia Couto na 

personagem Barto- lomeu Sozinho, em Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2016). Além disso, pretendemos 

analisar a obra de maneira a descrever os mecanismos de memória e identidade presentes na personagem 

anteriormente mencionada, o que também justifica o caráter qualitativo de nossa proposta. 

Trata-se de uma análise que objetiva a percepção das memórias coletivas a partir da observação da obra 

de Mia Couto e daquelas que tratam a respeito deste tema. A pesquisa será de cunho bibliográfico. Para Lakatos 

(2001, p.182), a pesquisa bibliográfica tem como finalidade: 

[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 

filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que 

tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 

. Neste sentido, consideraremos os textos e obras capazes de fornecer subsídios para nosso estudo. Dentre os 

teóricos capazes de contribuir para nossas observações, devemos citar: W. E. B. Du Bois, Edouard Glissant, 

Mikhail Bakhtin, Michael Pollack, Homi K. Bhabha, Stuart Hall, Jane Tutikian, Roland Walter, Maurice 

Halbwachs, dentre outros. Além desses, pretende-se ler dissertações, teses e periódicos científicos a fim de 

confirmar e confrontar nossas ideias. Gil (2002, p. 66) esclarece a respeito destes últimos: "Graças a eles é que 

vem se tornando possível a comunicação formal dos resultados de pesquisas originais e a manutenção do padrão 

de qualidade na investigação científica.”. Após as leituras, acima definidas, faremos a catalogação das informações 

através de fichamentos com o objetivo de escrever a dissertação. 

Está claro ainda que será proposto um trabalho de natureza explicativa, já que pretendemos o estudo da 

relação existente entre as memórias e os comportamentos da personagem Bartolomeu Sozinho de forma 

aprofundada. Por outro lado, reafirmamos: "Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, 

posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito 

e detalhado”. (Gil, 2003, p. 43). 

Por fim, consideramos pertinente que os artigos escritos ao longo do curso de mestrado tenham seus 

conteúdos aproveitados para os capítulos da futura dissertação. Tal afirmação encontra respaldo no fato de que os 

estudos do mestrado certamente reafirmarão a necessidade de discutir os temas relativos à identidade e à memória. 

Fica claro, portanto, que propomos uma pesquisa bibliográfica, baseada nos estudos existentes sobre 

nosso tema principal e, especificamente, sobre Mia Couto. Trata-se de um trabalho descritivo, qualitativo e 

explicativo, sistematizado a partir dos estudos realizados durante a pós-graduação. 
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ANEXO U – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG01-17 

1. Pesquisador: Vamos iniciar a entrevista com o informante L01-17 e a primeira pergunta é sobre 

sua graduação, se você participou de algum projeto de pesquisa, como pibic, e se já 

trabalhava com a temática que vai trabalhar no mestrado. 

 

Informante: A minha graduação, eu não fiz os cinco anos que estavam previstos para o curso, eu 

consegui terminar o curso em quatro anos e meio e durante esse percurso acadêmico, eu fui bolsista 

duas vezes, a primeira vez foi no pibid, programa de iniciação a docência, e a segunda bolsa foi o pibic, 

pelo cnpq, no qual desenvolvi uma pesquisa sobre identidade, variação de adjetivos numa perspectiva 

construtivista e foi meu primeiro contato com pesquisas científicas, sobre produção de artigos, produção 

de trabalho mais voltados para a comunidade acadêmica. Quanto à pesquisa, a teoria aplicada não era 

muito do meu interesse porque eu sempre tive uma ligeira inclinação para a Linguística Histórica, e 

era uma pena que a universidade não tinha linha de pesquisa que favorece as teorias da filologia, o que 

é uma pena porque, por não ter tido monografia, o meu TCC seria nessa área. Já a minha pesquisa de 

mestrado não é numa perspectiva da Linguística Histórica, mas sim numa perspectiva voltada para o 

ensino de língua e análise de material didático. 

 

2. Pesquisador: Você terminou a graduação há quanto tempo? E, sobre a escrita do projeto, o que 

ajudou durante a graduação esses programas que você participou para produzir o 

projeto? Como é que você relacionaria o seu percurso de graduação, a produção do projeto 

e a temática que você escolheu? 

 

Informante: Eu terminei a graduação já faz um ano e alguns meses e ela foi um tanto que acelerada 

porque, na época, eu havia sido aprovado num concurso para professor assistente na França. Então,  

eu terminei a graduação, de um modo geral, em julho de 2015  e parti para essa viagem em setembro. 

Como na época eu tinha pretensão de ficar por lá, já tinha até me matriculado na universidade para 

seguir o mestrado, mas eu tive que refazer os planos, eu tive que voltar de forma súbita para o Brasil. 

Então, eu tive que começar do zero, tive que me aproximar de professores da universidade para poder 

reaproveitar a ideia que eu tinha, no mestrado que ia ser feito lá, que era justamente a análise de livros 

didáticos de língua portuguesa como língua estrangeira para verificar se as atividades de produção 

oral, elas contemplavam e exigiam todas as competências do falante em língua estrangeira. Então, a 

facilidade, entre aspas, para escrever o pré-projeto, foi graças ao pibic que por estar neste contato com 

o mundo científico, a produção de relatório, com a produção de artigos, com a pesquisa em si, foi muito 

fácil , entre aspas, delimitar o objeto, os objetos específicos, a justificativa, a metodologia; para 

escrever a redação do texto não foi tão complicada, justamente por essa experiência do pibic me 

proporcionou o contato com o texto científico e com a linguagem científica. 

 

3. Pesquisador: Você acredita que a produção de artigos e relatórios te ajudou. E sobre a escrita 

direta do pré-projeto que textos, livros, onde você foi procurar material para escrever o 

pré-projeto em si? 

 

Informante: Como o trabalho gira em torno da análise do material didático e também na concepção 

do aprendiz de língua estrangeira como falante e ser social e ativo um dos principais suportes teóricos 

para a pesquisa vai ser uma perspectiva acional que é uma abordagem de ensino principalmente para 

as línguas estrangeiras, eu tive contato com esse pressuposto teórico na disciplina de prática de ensino 

em língua francesa no último período do curso, obviamente não vai só essa teoria que vai embasar o 

trabalho em si, eu vou contar com o apoio do orientador que vai também me passar outros textos, aliás 
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a gente ainda vai trabalhar essa questão do pré-projeto, definir de uma vez por todas qual vai ser a 

pesquisa e fazer uma busca avançada, para ver se nao teve também outros trabalhos semelhantes. No 

momento, a perspectiva acional é o pressuposto teórico que está embasando a pesquisa até eu sentar e 

conversar com o meu orientador para a gente sentar e organizar o trabalho em si. 

 

4. Pesquisador: E sobre algum manual, alguma orientação, sobre a escrita em si do pré-projeto, 

você pesquisou alguma coisa? Teve alguma orientação em algum texto? 

 

Informante: A proposta inicial do meu trabalho, a primeira ideia, na verdade, que eu tive, foi de 

analisar a interferência da língua espanhola na produção escrita dos alunos franceses que estavam 

aprendendo o português para verificar em que medida elas ocorriam, com que frequência, as palavras, 

tentar fazer um banco de dados com as palavras para registrar as ocorrências. Então, quando eu tive 

que voltar, eu mudei toda essa ideia porque eu trouxe comigo manuais de português como língua 

estrangeira, então eu pensei, verificando as atividades, que isso poderia dar um trabalho porque eu me 

lembro que havia assistido uma banca de tcc que falava de uma análise de material didático de língua 

inglesa, mas que não eram sobre as atividades de produção oral. Então, eu tive que buscar na época eu 

montei meu pré-projeto sozinho, sem nenhuma ajuda de orientador até o momento. Então, eu li alguns 

artigos que tratavam justamente da perspectiva acional também e foram três ou quatro artigos e também 

um tcc que me deram as ideias até eu pensar: “ok, o meu pré-projeto vai tratar disso”. Então, como eu 

já conhecia a teoria por já ter estudado com ela, em uma disciplina da universidade. Então, parti para 

a escrita e montei o pré-projeto sozinho. 

 

5. Pesquisador: Para você, qual a função de um pré-projeto? Qual a importância dele nessa parte 

de seleção do mestrado? Qual seria a função e para que ele serve? 

 

Informante: Antes de ingressar no mestrado, eu havia conversado com colegas que estavam 

cursando, justamente a questão do pré-projeto que era uma das exigências para a inscrição, eles me 

disseram para não ficar tão preocupado porque se tratava apenas de um pré-projeto. Então, na minha 

concepção, não para o mestrado, mas para qualquer pesquisa que fosse ser feita, seja a nível de TCC, 

seja a nível de bolsa de pesquisa científica, eu acredito que o projeto, tanto o pré-projeto quanto o 

projeto em si, serve como uma base, um norte, para o que você vai fazer ao longo daquele tempo de 

estudo, tempo de pesquisa, sobre a escolha certa, da perspectiva que vai analisar aquele objeto, sobre 

os resultados, sobre a metodologia, sobre os aportes teóricos. Então, é como se fosse um norteador que 

vai servir como suporte, para o desenvolvimento da pesquisa, com os prazos, como eu falei, com a 

metodologia que vai ser aplicada, qual vai ser o aporte teórico que vai ser usado na análise daquele 

determinado objeto. então, na minha concepção o pré-projeto serve como uma orientação. 

 

6. Pesquisador: E sobre o conteúdo, que aspectos do conteúdo, como citações, autocitações, 

críticas, o que você acha importante o projeto ter para ele ser um projeto bom? 

 

Informante: Eu penso que, nessa questão de um projeto ser bom, você deve levar em consideração 

todos os aspectos que ele contém, por exemplo, se o aporte teórico está realmente adequado ao que se 

propõe a ser analisado, se os dados são aqueles que vão formar o corpus ou o corpora da pesquisa, se 

a metodologia ela também vai ser adequada a análise, ou seja, se tudo está interligado porque, eu 

acredito, para um projeto, como o próprio nome já diz, ser considerado bom, ele tem que estar com 

todos os itens em conformidade porque senão como é que a pesquisa vai ser feita? Então, eu penso 

dessa forma, sobre um projeto bom. 
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7. Pesquisador: E sobre os aspectos formais do projeto: como estrutura, como as questões da 

norma culta. Que aspecto que você considera essencial para um pré-projeto? 

 

Informante:  Bom, tem que ser levado em consideração em primeiro lugar o caráter acadêmico do 

trabalho, pois é um trabalho científico, é um trabalho de pesquisa, que vai, na verdade, delimitar um 

futuro trabalho, algo maior. Então, ele tem que estar bem adequado, ele tem que ter a linguagem 

necessária, ele tem que contemplar todos os itens que fazem parte do pré-projeto, porque querendo ou 

não, o pré-projeto é um gênero textual e como tal ele vai ter características, ele vai ter uma determinado 

estrutura para um determinada finalidade. ele vai exigir um tipo de linguagem, ele vai exigir um tipo 

de formatação, justamente por ser um texto para um determinado fim. Em segundo lugar,  o pré-projeto 

ele tem que estar ligado às normas da instituição na qual ele vai ser submetido, pois cada instituição 

vai exigir uma formatação diferente, cabe ao candidato ficar atento à estas normas: quantidades de 

páginas, espaçamento entre linhas, o tipo de texto. Basicamente isso. 

 

8. Pesquisador: E sobre as características da pesquisa linguística no seu pré-projeto. O que 

caracteriza linguisticamente o seu projeto? 

 

Informante: Se levado em consideração o caráter linguístico da ciência como o ponto de vista, o 

objeto, como já dizia Saussure. A minha pesquisa está mais voltada para a língua em variação, quer 

dizer, vai ser analisada o português não como língua materna, mas como uma língua estrangeira que 

está passível a certas alterações. Na medida em que as atividades de escrita oral forem analisadas, o 

que vai entrar em questão também é se o falante vai ter todas aquelas competências necessárias em 

língua estrangeira para poder aplicar o seu conhecimento e atingir aquele objetivo que é justamente 

produzir um enunciado conforme a questão exige, não só isso, mas também levando em conta que aquele 

enunciado vai ser proferido numa situação real, não vai está restrito num ambiente artificial, vai ser 

sempre voltado para um situação real de comunicação. O que vai ser analisado também, é esse caráter 

variacional da língua [portuguesa] como língua estrangeira, nesses aspectos. 

 

9. Pesquisador: Sobre a produção do pré-projeto, você lembra de alguma dificuldade, dúvidas que 

você teve durante a produção? 

 

Informante: A minha maior dúvida, na verdade, foi a questão do cronograma porque, como eu fiz o 

pré-projeto sozinho, tive que buscar modelos de pré-projetos e ver como eles contemplavam a questão 

do cronograma. Então, por não ter um professor ali para me orientar e definir o que vai ser trabalho a 

cada mês, eu senti muita dificuldade na hora de estabelecer o cronograma das atividades no meu pré-

projeto até que faltando uma semana para entregar a documentação na universidade conversando com 

uma amiga que já estava cursando, ela me disse: “olha, não se preocupa, é só um pré-projeto, não é 

nada oficial ainda. Então, é só uma previsão do que vai ser trabalhado, aquilo que vai ser escrito não 

vai ser seguido a risca ainda, só depois que vai ser estabelecido com o seu orientador.” Então, depois 

disso eu fiquei bem mais esclarecido e bem mais calmo, digamos assim. 
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10. Pesquisador: E que orientações você daria para um colega seu que estive produzindo um 

projeto para passar no mestrado? O que você diria para ele? E por outro lado, o que o 

projeto nunca deveria ter, nunca deve aparecer?  

 

Informante: Como conselho, eu diria para esse amigo, primeiro que ele deve conhecer a estrutura 

do pré-projeto, do gênero em si. Dever saber que o pré-projeto vai pedir uma justificativa, vai pedir 

também uma metodologia, um aporte teórico, então, ele tem que conhecer as teorias as quais ele vai 

trabalhar e delimitar uma que vai ser útil dentre as várias. Aquela que vai ser útil para ser analisada e 

dar possíveis resultados. Então, ele tem que saber que vai ter um prazo a ser cumprido daquela 

pesquisa, vai quer que ter as referências, os objetivos. Então, nesse quesito, ele tem que saber. Ele tem 

que saber os elementos pré-textuais, como por exemplo, a capa: nome da universidade, do programa, 

do orientador, identificação. Eu acredito que o que não pode ter num pré-projeto, ele [pesquisador] não 

tem que alongar muito na hora de escrever, até porque é apenas um pré-projeto, tem um número 

delimitado de páginas, então ele deve ser breve nesta apresentação do trabalho que vai ser proposto. 

Dizer de forma sucinta o referencial teórico, ou seja, tem que ficar claro o que se deseja fazer em cada 

item e não alongar demais. Até porque é apenas um pré-projeto. Tem um número de páginas a cumprir, 

então tem quer ser o mais breve, claro e direto possível.  
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ANEXO V – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG02-17 

1. Pesquisador: Vamos começar a entrevista com o informante L2-17. Como primeira pergunta, 

eu queria saber há quanto tempo você terminou a graduação e se durante a graduação 

você trabalhou com o tema que está pesquisando atualmente no mestrado? 

 

Informante: Bom, eu terminei a graduação recentemente, no ano passado, em setembro. Eu defendi 

o TCC e entrei esse ano no mestrado. E quanto ao tema, mudou, mudou um pouco, porque durante a 

graduação eu estava mais voltada para essa área do gênero, meu pibic foi geralmente sobre gênero, 

dois anos de pibic. TCC também foi nesta área aí e quando foi para pensar no projeto de mestrado, eu 

já mudei um pouco, eu fui para área de Letramento por conta de ter lido a linha de pesquisa dos 

professores que estavam disponíveis e também por ter achado bastante interessante algumas pesquisas 

na área de letramento, então por conta disso resolvi mudar e direcionar meu projeto de mestrado nessa 

área sem ser a do gênero que eu estava na graduação. 

 

2 Pesquisador: Certo, interessante. Então, você procurou outra área que era diferente da sua do 

pibic para estudar e durante essa busca essa procura por essa área que você falou, o 

Letramento, que textos ajudaram você a escrever o seu pré-projeto? Que orientações você 

teve? O que você utilizou para a sua escrita do pré-projeto, de leituras, de orientações? 

 

Informante: Bem, as leituras que eu busquei durante a realização do projeto... eu busquei aqueles 

autores mais tradicionais que tratam dessa questão, por exemplo, a Magda Soares. Eu também busquei 

alguns professores da UFPI que também trabalham nesta área de letramento que utilizei como 

referência. Também teve um professor da uespi, Pedro Neto, que foi, inclusive, que me auxiliou, não no 

projeto como um todo, mas ele me orientou na metodologia do projeto, porque era uma das partes que 

eu estava mais em dúvida, era a parte metodológica. Como era uma área nova para mim, pensar numa 

metodologia do projeto foi uma dificuldade, porque eu cheguei a um ponto: “e aí, como vai ser?”, 

“como fazer?”. Então, eu tive que pedir orientação a ele na parte metodológica, mas enquanto 

referencial teórico, como ele também tinha lido o projeto, ele também me sugeriu outras leituras, outros 

autores renomados nessa área, ele citou Street, também teve vários outros como Kleiman, Marcuschi, 

Catarina de Sena, inclusive ele ele me orientou a buscar as teorias dela, mas essa parte do referencial 

teórico foi mesmo esses que eu citei. A Magda Soares, mais a fundo mesmo que eu utilizei. 

 

3 Pesquisador: Sobre os manuais você, observou algum manual para escrever pré-projeto? 

 

3.1 Pesquisador: Para a escrita do pré-projeto, você leu algum manual? Você procurou algum 

texto na internet sobre a escrita do pré-projeto? 

 

Informante: Bem, nessa parte aí da escrita do pré-projeto, eu não busquei nenhum manual para  eu 

tá seguindo orientação. Por que eu não busquei? Porque durante a escrita do pré-projeto na graduação 

no sexto período foi uma das partes que, assim, eu creio que eu tirei muitas dúvidas que eu tinha sobre 

o pré-projeto, ou seja, esse foi o período de tirar todas as minhas dúvidas, não todas, mas as principais. 

Então, foi durante a elaboração do pré-projeto no sexto período que eu fui tendo conhecimento de que 

a escrita do pré-projeto devia ser uma coisa mais elabora, mais formal, mais científica digamos assim, 

mais consistente, foi lá que eu fui tendo essa noção. E quando eu fui fazer o projeto de mestrado eu já 

tinha essa visão de que tinha que ser uma coisa muito bem elaborada, buscar temas novos, não pegar 

temas que já existem, mas modificar em algum aspecto, algum objetivo, mudar de alguma forma, ou 
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seja, trazer algo novo e através desse novo, você tentar modificar seu projeto da melhor maneira que 

você vê que dá certo. 

 

4 Pesquisador: Durante a graduação, você escreveu outros textos acadêmicos, como você falou, 

como o TCC que você fez. E que outros textos você acha que ajudam na escrita de um pré-

projeto? 

 

Informante: Durante a graduação, eu participei do pibic, dois anos, e pibid também. Mas quanto 

essa parte de produção científica, o pibic ajudou bastante, porque durante nossas leituras que nossa 

orientadora nos indicava, sempre ela pedia um artigo. Então, foi daí, dessa prática, lendo os textos 

científicos e tentando produzir, ela pedia para publicar; Eu creio que foram aspectos importantes que 

me fizeram a não ter dificuldades na elaboração do pré-projeto. Então, eu creio que a produção de 

artigos, foi uma forma bastante essencial no desenvolvimento da escrita do aluno durante a graduação. 

Então eu defendo esse ponto. 

 

5. Pesquisador: Na sua concepção, para que serve o pré-projeto nessa situação de seleção de 

mestrado? Qual a função dele, para você? 

 

Informante: Na minha concepção, eu vejo que o pré-projeto na seleção de mestrado seria uma forma 

dos professores que estão na banca de seleção de mestrado ver o desempenho do aluno o 

desenvolvimento em termo mesmo de escrita, de leitura, essas coisas. Porque na realidade como sempre 

muda o tema do aluno, no meu caso mudou, eu entrei com uma temática, mas aí a temática mudou 

agora, mudou de orientação. Então é por isso que eu digo, que nesse aspecto, o pré-projeto é uma forma 

de os professores verem o desempenho do aluno, em termos de conhecimento do que seja um pré-projeto, 

se o aluno sabe elaborar um pré-projeto, que concepções ele leva em conta na elaboração do pré-

projeto; porque é uma coisa que sempre modifica quando se está mesmo cursando, então eu vejo que o 

pré-projeto é apenas isso, para eles [professores] terem um norte, se os alunos sabem elaborar, sabem 

desenvolver um tema dentro do pré-projeto. 

 

 6. Pesquisador: Sobre os aspectos formais de um pré-projeto, o que você acha que um pré-projeto 

deve possuir em termos de estrutura, de formalização dos aspectos linguísticos? 

 

Informante: Bom, quanto a estrutura mesmo em si, o pré-projeto depende muito da seleção, da 

instituição, porque às vezes a instituição adota uma certa estrutura e outras mudam um pouco, foi o 

que eu pude ver nos editais da UFPI e da UESPI, muda um pouco em relação a estrutura do pré-projeto. 

Enquanto alguns pedem a introdução e outros já não pedem. Mas quanto a seleção que eu fiz, eu senti 

que por mais que a gente tenha uma noção da estrutura de um pré-projeto nessa situação de seleção 

você está lá diante das normas que eles colocam e eu senti essa dificuldade, porque são informações 

que estão lá colocadas, mas para você olhar para o papel e estruturar da mesma forma que eles colocam 

lá… Eu senti essa dificuldade, porque ora eu não sabia se colocava os dados pessoais, uma questão 

assim que eu creio que muita gente ficou em dúvida,  porque eles simplesmente colocam lá e quanto 

essa parte é você que vai estruturar. Então, muita gente, nessa parte aí fez a maneira como 

compreendeu, como achou melhor. Mas sobre o que tem que conter, essa parte da introdução, eu acho 

interessante sempre ter, a pergunta problema deve ter, apesar de, às vezes, não ser tão clara, porque às 

vezes no pré-projeto de graduação a gente tem a noção de que quando chega na pergunta problema é 

apenas uma perguntinha e no pré-projeto do mestrado eu já tive que trazer a pergunta problema e 

discutir em cima dessa pergunta em forma de texto argumentativo, que para mim foi novo isso. A parte 
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dos objetivos é também interessante, geral e específico, a revisão de literatura é um tópico essencial, 

cronograma e referência. Na minha concepção, o pré-projeto deve sim, conter todos esses itens, nem 

acrescenta e nem tira. Mas depende muito da instituição que adota uma certa estrutura...  

 

7. Pesquisador: Sobre o conteúdo, na parte de argumentação, de citação, o que não pode faltar 

num pré-projeto sobre esses aspectos de conteúdo das seções? 

 

Informante: Nessa parte da argumentação, é na parte de revisão de literatura? se eu não me engano. 

Se for essa parte da argumentação no pré-projeto, eu acho que não deve faltar é desenvolver o tema 

central, tipo em relação ao que você está colocando no objetivo. Então, tratar da questão central chave 

utilizando autores que tratam da temática em si, trazer citações, como no caso você falou, que tem 

relação com o objeto que você está propondo e tratar em cima  daquela  teoria, sem fugir, sem mudar, 

digamos assim, o contexto, falar de uma coisa e depois muda, de forma assim bastante rápida , ou seja, 

sem se aprofundar, sem tratar daquilo que você tá querendo propor na temática. Então, eu vejo assim, 

nessa parte da teoria, o que é essencial é trazer a questão central e chave e discutir isso e em cima dela 

de uma forma profunda e não superficial. 

 

7.1 Pesquisador: Não só da fundamentação teórica, mas de todas as seções do texto, é exatamente 

isso que você falou. E sobre a caracterização linguística do projeto, o que caracteriza na 

área da linguística o seu projeto de mestrado? O que indica que ele é da linguística e não 

de outra área? O que você poderia falar dessa caracterização? 

 

Informante: Bem, a caracterização do projeto, eu creio que é da linguística, eu acho que é por conta 

da temática em si, da área que se coloca, porque quando se faz a elaboração, se vai concorrer a seleção, 

você lê o edital e lá já está tudo indicado, especificado que é da literatura, que é dá linguística. Então, 

a pessoa vai adequar o projeto dela em uma das duas áreas, seguir as linhas de pesquisa que a literatura 

ou a linguística abarca, então eu vejo que aí é o ponto principal de diferenciação do projeto ser da área 

literária ou não. E quanto ao projeto em si, eu vejo que é a temática também contribui bastante, porque 

se eu penso em trabalhar o letramento  por esse viés do uso da escrita em produções textuais diversas, 

é uma proposta que eu não vejo tanto na área de literatura, isso vai muito para a linguística, a questão 

ensino e educação. Eu creio assim, a temática, o objetivo também da temática, contribui para 

diferenciar e caracterizar o projeto, que área que ele se adequa. 

 

8. Pesquisador: E que aspectos você acha que jamais deve aparecer em um pré-projeto? Se você 

fosse dizer para um colega: “isso jamais deve aparecer em um pré-projeto”. 

 

Informante: O que não deve constar em um pré-projeto... A primeira coisa que eu diria, digamos 

assim, a pessoa elabore sua temática conforme o seu interesse, então eu diria: “elabore o seu projeto 

você mesmo, não copie coisas, cole da internet, pegue fragmentos da própria internet e coloque no 

projeto e dali você vai falar em cima daquela fala”. Eu vejo que seria um conselho que eu daria, elabore 

seu projeto conforme seu interesse, você mesmo e suas leituras, mas não faça colagens... Fazer um 

projeto todo a partir disso [colagens] para no final dizer que tem um projeto. E também outra coisa que 

eu diria, é a questão da pessoa citar vários autores, na parte de referencial teórico, colocar várias 

citações, mas sendo que não tem lido aquilo tudo,  as vezes a pessoa só leu fragmentos e cita vários 

autores. Então, seria uma parte que eu diria, que não fizesse isso, porque eu creio que quando está ali 

no referencial teórico supõe-se que você leu, a gente ver muito isso, coloque o essencial que você leu, 

porque quantidade não é qualidade. 
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9. Pesquisador: No período que você escreveu o texto, você lembra das dificuldades? Que dúvidas 

você teve? O que você passou durante essa escrita do pré-projeto de problemas? 

 

Informante: Bom, eu tive assim, durante a elaboração, eu estava no período de escrita do meu tcc, 

e eu já estava pensando  na escrita, quer dizer, eu já tinha começado o objetivo e estava na questão 

problema, além da metodologia, foi bastante dificultosa, porque seria, segundo o edital, apresentar a 

questão problema e falar discursivamente, em forma de texto, sobre aquele problema, ou seja, era um 

pouco diferente da graduação. Não era só colocar a pergunta problema, interrogou e acabou, não. Você 

colocaria a pergunta problema e argumentar em cima dela o porquê daquele problema. Então, foi 

novidade para mim e dúvida ao mesmo tempo, porque eu busquei o objetivo e quando chegou na 

pergunta problema, eu tive que pensar bastante. Que problema seria, que estava mais próximo do meu 

objetivo e como resolver esse problema, e que referenciais teóricos utilizar para poder me embasar 

teoricamente. Também, outra dificuldade colocada durante a elaboração do pré-projeto foi o próprio 

tempo, digamos em termos de leituras se aprofundar mais na revisão de literatura na parte da teoria; e 

como eu estava em período de escrita do tcc, análise dos meus dados e tudo; eu creio que na leitura do 

referencial teórico em si para o pré-projeto eu utilizei poucos autores, inclusive foi uma das questões 

que a banca fez na entrevista, por que eu tinha utilizado tão pouco referencial teórico. Então, o tempo, 

para mim, na época foi um grande empecilho, porque ora eu estava escrevendo o tcc ora eu estava 

pensando, lendo os referenciais teóricos que eu iria utilizar no meu pré-projeto. Essa questão de se 

apropriar da teoria em pouco tempo é muito difícil. Também na parte da metodologia foi outra 

dificuldade, acredito que muita gente sente essa dificuldade na metodologia do pré-projeto, porque por 

mais que você tenha objetivo e a questão problema vem a seguinte questão: “e aí, como colocar em 

prática isso?”. Então, foi outra dificuldade que eu tive na elaboração do meu pré-projeto. Então, como 

eu senti essa dificuldade de buscar referencial teórico, como letramento não era a área que eu estava 

utilizando na graduação, eu tive que correr atrás, buscar autores que tratam dessa questão do 

letramento no ensino e tudo, para mim foi algo tudo muito novo. Então, foi o fato de eu ir buscar 

orientação para me sugerirem leituras do tema que eu tava querendo... dedicação mesmo para ler, 

conhecer mais, para poder me apropriar da escrita no pré-projeto. Eu creio que a pergunta problema 

traz a dúvida e a metodologia também. 

 

10. Pesquisador: Então, para finalizar a entrevista, eu queria que você falasse sobre orientações, 

no sentido de produzir cada seção do projeto, o que seria bom para a justificativa, bom 

para a problematização, bom para a metodologia,  para a fundamentação teórica, enfim, 

queria que você fizesse um resumo sobre o que você considera como bom, orientando um 

colega seu para produzir um pré-projeto? 

 

Informante: Nessa parte aí, caso eu fosse dar um conselho ou sugestão para um colega no que seria 

bom na escrita do pré-projeto, é na parte da… Primeiramente a pessoa busca o tema, que ele procure 

um tema que ele tenha mais afinidade, mais interesse na área, não importa qual; e dali você vai tirar 

uma coisa nova para pesquisar, mesmo que não seja nova, mas que, de alguma forma, tem que ser 

diferenciado dos que já existem. Então, daí quanto a Justificativa, você vai, em cima daquela questão, 

justificar, digamos, você vai trazer uma justificativa excelente, que justifique sua escolha, sua temática, 

seu interesse por aquilo. Escrever de uma forma... porque a escrita colabora bastante, o modo como 

você coloca ali sua escrita, a sua justificativa diz bastante sobre o seu ponto de vista. Então, apresente 

a sua justificativa de uma forma não tão longa, pois no pré-projeto muita escrita nem sempre significa 

ser boa escrita, mas que na justificativa você apresenta a relevância da sua pesquisa, digamos que de 

uma forma sucinta, mas que consistente, digamos assim, trazendo pontos essenciais que aprofundem 

discussões boas. No objetivo, tente propor um objetivo que abarque sua pesquisa, porque, às vezes, é 

uma dificuldade de uns alunos, pois colocam objetivos que, às vezes, ultrapassam demais o que você 
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quer, ou seja, é amplo demais. Eu também tive essa dúvida no objetivo, então é reduzir o seu objetivo, 

a sua proposta, de uma forma que dê para você levar a frente sua pesquisa, desenvolvê-la, de uma forma 

interessante. Não propor demais para que no final você não dê conta, então seja também sucinto no 

objetivo e coerente ao mesmo tempo da mesma forma nos objetivos específicos. Na revisão de literatura, 

tratar dos autores, digamos, que tratam a fundo da temática que a pessoa está buscando se aprofundar 

também um pouco dos pontos de vista que são levados em conta pelos autores, ou seja, compreender 

bem a proposta dos autores, então, creio que isso seja o ideal também. Na Metodologia, eu a vejo como 

chave, não sei porque, mas assim, as pesquisas sempre se assemelham, digamos na teoria elas podem 

ser próximas, porque são resenhas por cima de resenhas dos autores, então são coisas ditas, mas que 

de outra forma, agora, quanto a metodologia eu vejo que ela tem que ser diferente de alguma forma, 

então, é aí que você vai ter que propor, a minha pesquisa se diferencia por isso ou então por isso. Então, 

na parte da metodologia, o aluno tem que buscar um percurso metodológico bastante consistente que 

diferencie sua pesquisa, que no tempo de duração da pesquisa a sua metodologia funcione, ela dê certo, 

seja cabível, então, ser coerente na escolha da metodologia; ver também se a metodologia se aproxima 

do que a teoria propõe ou não. Na parte do cronograma, é ser bastante sucinto em termos de ação e 

períodos de tempos. E a questão problema, que deixa muita gente em dúvida, é buscar ler temáticas, 

que antes de fazer o projeto né, tem que ler vários temas várias pesquisas que já existem, vários projetos, 

porque, às vezes, você quer uma coisa, mas ela já existe; então, você fica naquela busca, para depois 

você chegar num problema, então nessa parte aí, eu aconselho  fazer buscas primeiro de projetos para 

ver se já existem pesquisas dentro daquilo que você quer, se já existir tenta modificar ou no objetivo, ou 

na metodologia, de alguma forma tentar mudar e trazer uma pergunta problema importante e relevante, 

bastante consistente, para que você consiga desenvolvê-la para que a pergunta problema seja 

respondida no fim de sua pesquisa. Porque, às vezes é um entrave, pois tem a questão problema ali bem 

linda, mas no final fica a desejar, às vezes, aquela pergunta não é totalmente respondida, então eu vejo 

assim: buscar uma questão problema para que ela seja respondida através da metodologia, do 

referencial, da sua análise etc, eu penso dessa forma. 
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ANEXO X – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG03-17 

1. Pesquisador: Então, vamos iniciar a entrevista com a informante L03-17, a primeira 

coisa que eu queria saber é sobre sua graduação, há quanto tempo terminou e se houve 

algum envolvimento com pesquisa e se ele está ou estava relacionado ao tema que você 

trabalho no mestrado atualmente. 

 

Informante: Eu sou formada em licenciatura plena letras inglês, me informei em 2010, então, são 

sete anos de formada. Durante a graduação, eu não me envolvi com nenhuma pesquisa, eu me envolvi 

depois, já trabalhando, e as pesquisas que eu fiz pós-formada são na área de tecnologia que é minha 

área de pesquisa no mestrado. 

 

2. Pesquisador: Certo, durante sua graduação você não participou de grupo de pesquisa, 

só após a graduação. E no período que você participou de grupo de pesquisa ou que 

você realizou pesquisa que gêneros você escreveu, que trabalhos já produziu e se eram 

relacionados ou seu tema atualmente do mestrado? 

 

Informante: Isso, durante a graduação eu não participei de nenhum grupo de pesquisa e após a 

conclusão eu fiz três pesquisas. 

 

Informante: A primeira pesquisa foi o uso do quadro interativo do iboard  em uma escola de idiomas 

em Teresina para checar se o professor acha que o iboard é uma ferramenta que ajuda no ensino de 

inglês. 

 

Informante: A outra pesquisa que eu fiz foi na área da gamificação, essa pesquisa foi uma pesquisa 

teórica que fala sobre as vantagens do uso de gamification, de gamificação no ensino de línguas. 

 

Informante: A outra pesquisa que eu fiz foi sobre letramento digital, a pesquisa foi feita na UFPI e 

na UESPI com os alunos do curso de licenciatura em inglês para checar se eles se achavam competentes 

para usar tecnologias no ensino de inglês quando fossem encarar a realidade da sala de aula. 

 

3. Pesquisador: Muito bacana essas suas pesquisas, me interesso também por tecnologia, 

mas atualmente eu pesquiso sobre projeto de pesquisa. E sobre os gêneros que você 

produziu, você fez artigos, relatórios, que tipo de pesquisa você publicou em relação a 

esse trabalho que você? 

 

Informante: Estes trabalhos [artigos, relatórios] eu apresentei em comunicações orais em eventos e 

eles foram para anais desses eventos também. 

 

4. Pesquisador: E sobre os textos que você procurou para produzir seu pré-projeto para 

entrar no mestrado, você poderia falar quais, o que você procurou mais, quais você 

teve dificuldades de encontrar, sobre essa busca para produção do pré-projeto você 

poderia falar que textos lhe ajudaram? 
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Informante: A internet me ajudou muito, primeiro eu li material na internet, manuais, sobre  como 

fazer pré-projetos para mestrado, depois eu vi alguns pré-projetos também em várias áreas, não só na 

área de ensino de inglês para me familiarizar e para conter o corpo do pré-projeto eu pesquisei muito 

coisa na internet, eu usei alguns livros em inglês que eu baixei na internet e alguns trabalhos de 

mestrado e de doutorado. Eu me baseei bastante em alguns textos e no projeto de mestrado do professor 

Wellington Gomes que é do mestrado de Letras da UFPI, ele orienta essa parte de tecnologia e ensino; 

e comprei alguns livros, não muitos, eu comprei dois livros sobre educação e tecnologia também e 

ensino de inglês e tecnologia. 

 

5. Pesquisador: E sobre a função do pré-projeto... Para você, para que serve o pré-

projeto nessa situação de avaliação para entrar no mestrado? 

 

Informante: Eu acho que o pré-projeto é uma etapa muito importante na seleção do mestrado, porque 

o governo, de uma forma ou de outra, mesmo não dando bolsa ele está financiando a pesquisa porque 

os professores estão ali disponíveis para lhe ajudar com aquela pesquisa. Então, os professores 

precisam saber se a pesquisa que vai ser feita é relevante para o universo científico. 

 

Informante: Até para o próprio aluno pesquisador entrar sabendo qual o rumo, qual o tipo de 

pesquisa ele vai fazer durante aqueles dois anos de estudo mesmo que a pesquisa mude, ele pelo menos 

vai conseguir visualizar o que ele está querendo e assim também os professores que estão ali avaliando 

se aquela pesquisa é possível ser feita, se ela tem alguma relevância na área científica, como eu falei 

anteriormente, e assim então decidir. 

    

6. Pesquisador: E sobre os aspectos formais do projeto. Aqueles que se referem a 

estrutura, forma, quantidade de página; quais aspectos você pode destacar que você 

considera imprescindível para produção do pré-projeto? 

 

Informante: Eu acho que a justificativa. Por que você está querendo fazer aquela pesquisa? 

Justificar sua pesquisa. É importante também que haja objetivos gerais e específicos; e qual a 

metodologia o pesquisador está pensando em utilizar. 

 

Informante: Assim como as referências são muito importantes no pré-projeto, na minha opinião. 

 

7. Pesquisador: E sobre as características de uma pesquisa em linguística. O que você 

destacaria em seu pré-projeto que são marcas de pesquisa em linguística. 

 

Informante: Como meu pré-projeto estuda o uso de  vídeo para a aquisição da linguagem, ele se 

encaixa na área da linguística. Então, ele tem o objetivo voltado para o desenvolvimento da 

comunicação entre os aprendizes de uma língua estrangeira. 

 

Informante: Eu não sei se eu entendi a pergunta, se não estiver de acordo você me explica direitinho 

de outra forma para ver se eu entendi. 
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Informante: Na discussão teórica eu falo um pouco sobre isso, sobre o uso de vídeo na aprendizagem 

de línguas. Então, como vai abranger essa questão de aprendizagem de línguas, sobre a visão do 

professor; eu acho que é um projeto que se encaixa na área da linguística. 

 

8. Pesquisador: Sim, era exatamente isso mesmo. E sobre orientações... Que orientações 

você daria para um colega para que ele faça um pré-projeto de sucesso? 

 

Informante: Primeiramente, seria pesquisar um tema que fosse algo inovador na comunidade 

científica ou que pelo menos pudesse acrescentar ou opor um trabalho já existente, mas que não fosse 

nada igual ao que já existe de pesquisa científica, seria a primeira coisa, porque quando o orientador 

pegar o pré-projeto ele vai mudar completamente porque ele vai dizer que aquilo já existe e não tem 

como orientar algo que já foi pesquisado e talvez nem tenha como o projeto passar pela banca de 

arguição se ele já foi feita anteriormente, é o primeiro conselho que eu daria. O segundo conselho que 

eu daria, é pesquisar o que já tem nessa área. E outra coisa importante também é conhecer o máximo 

de teoria possível, então, tentar ler, tentar procurar e seguir a risca as recomendações do edital da 

seleção do mestrado.  

 

9. Pesquisador: Você falou muita coisa do que deve ter em um pré-projeto, e agora se 

você fosse pensar nas coisas que não podem aparecer no projeto, que jamais. O que 

você acha que poderia causar uma reprovação do pré-projeto? 

 

Informante: Eu acho que a primeira coisa que poderia causar uma reprovação é não seguir a risca 

o que se pede no edital. Então, deve conter todos os itens que o edital pede com a quantidade de páginas 

que o edital pede. 

 

Informante: Então, se o edital pede que tenha formulação do problema, que tenha que ter 

justificativa, que tem que ter a metodologia, a discussão teórica, os objetivos, enfim, o cronograma, as 

referências, tem que ter, não pode deixar de colocar. Eu acho um erro muito grotesco num pré-projeto, 

que acho que reprovaria na hora a banca, além de não colocar o que se pede no edital é não ter 

referências, se não colocar o referencial teórico que você utilizou, eu acho que reprova na mesma hora. 

É só a banca pegar o trabalho que ela vai reprovar. 

 

10. Pesquisador: Para finalizar, eu gostaria que você falasse o que aspectos do conteúdo 

da fundamentação teórica, justificativa, metodologia, são importantes para figurar no 

trabalho. Eu digo aspectos de conteúdo, tipo: citação, análise crítica dos textos,   estes 

aspectos. 

 

Informante: Na metodologia é importante que esteja delimitado qual o corpus vai ser estudado, e 

como vai ser dado essa pesquisa, que tipo de pesquisa ela vai ser, se ela vai ser qualitativa, qual o tipo 

de dados vão ser analisados, que tipo de técnica vai ser utilizada, eu acho importante na metodologia, 

também acho importante uma análise crítica, você colocar, claro, sua fundamentação teórica nos 

autores que falam sobre aquilo e em cima da fundamentação teórica uma análise crítica é muito 

importante, porque o pesquisador precisa ter esse olhar crítico em cima das teorias já existentes. 
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ANEXO W – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG04-17 

1. Pesquisador: Então, vamos começar a entrevista com o informante L04-17. Primeiramente, eu 

gostaria quando você concluiu a graduação e seu envolvimento com o tema da pesquisa. 

1.2 Pesquisador: No caso envolvimento com o tema da pesquisa durante a graduação. 

 

Informante:  Então, eu terminei a graduação no final do ano de 2016, na verdade agora em 2017, 

por causa de problemas de greve, então, eu terminei a graduação em janeiro de 2017 e o meu 

envolvimento com a pesquisa, ela vem durante a graduação desde o ano de 2014, de julho e agosto de 

2014, que foi quando eu iniciei no pibic, e eu não tive mudança de tema, eu iniciei junto com o 

orientador e desde 2014 até o final da graduação, eu continuei com o mesmo tema, no mesmo grupo de 

pesquisa e levei para o mestrado, também, esses estudos que já estavam sendo feitos. 

 

2. Pesquisador: Durante a graduação que textos acadêmicos você escreveu e… como você falou 

estão relacionados ao tema, teve algum outro diferente do tema que você está trabalhando 

no mestrado que você escreveu algum artigo, ou algum gênero é… fora dessa temática que 

você está trabalhando no mestrado? E dos que você está trabalhando no mestrado, 

escreveu artigos e resumos? que outros gêneros você escreveu? 

 

Informante: Bom, durante a graduação eu, em algumas disciplinas tive que produzir artigos, mas 

não foram artigos publicados e nem artigos que foram apresentados em eventos, foram artigos que 

foram feitos para a disciplina e ficaram na disciplina. eu produzi resenhas… esses artigos produzidos 

nas disciplinas não eram necessariamente do tema da pesquisa do pibic,. É… foi um de variação 

linguística, filologia, na disciplina de Latim, um outro numa disciplina de literatura, dois na disciplina 

de literatura e a resenha foi numa disciplina de história da educação e foi sobre um capítulo de um livro 

num foi nem sobre o livro em si. então, eu não tive práticas de evento, assim de escrever resumo fora do 

tema de minha pesquisa. Já no tema do pibic, aí eu já escrevi resumos para apresentar em eventos, mas 

ainda eu não fiz nenhum artigo desses trabalhos dessas pesquisas anteriores, ainda estou vendo, 

procurando revistas, enfim… mas eu não escrevi artigos sobre essa pesquisa. 

Eu acredito que, principalmente, são esses os gêneros que eu tive contato durante a graduação e 

com os temas diversos e o tema da pesquisa. Resenha, uma única resenha, uns 3 artigos, dois ou 3 

artigos e durante a pesquisa, o resumo para submeter a eventos. 

 

3. Pesquisador: Entendi, então, é… você não fez artigos sobre a sua pesquisa em si, né, o tema que 

você estudou no pibic? Mas no pibic, você apresentou trabalhos com relação a essa 

temática não é isso? 

 

Informante: Isso! Um outro gênero que acabou me fugindo, mas eu fiz os relatórios das pesquisas 

né, que foram desenvolvidas no pibic, que foram dois anos de pibic e eu tive que desenvolver dois 

relatórios, dessas pesquisas, mas eu não fiz a transformação dessas pesquisas para o artigo, para 

publicação, mas eu tive sim a experiência de apresentar trabalhos e teve o TCC também, que é um 

trabalho escrito muito parecido com o relatório, eu achei muito parecido com o relatório, mas que já… 

foi um pouquinho no final do curso, teve a monografia.. 
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4. Pesquisador: Você conseguiria fazer alguma relação desses artigos, desses gêneros produzidos 

durante a graduação com ajuda ou influência na produção do seu pré-projeto para tentar 

a seleção do mestrado? 

 

Informante: Anh… eu acredito que… antes do pibic, fazer os artigos nas disciplinas, isso já ajudou 

um pouco a procurar teorias e relacionar a um objeto, a analisar o objeto sob a luz de uma teoria, mas 

não me deu ainda uma ideia do que é fazer pesquisa, realmente, no pibic, porém… tem toda uma 

orientação, os relatórios ajudam muito a pensar em como relacionar objetivo, com a metodologia, com 

a fundamentação teórica e posteriormente, com a análise dos dados e as conclusões. e eu acredito que, 

pensando nisso, em fazer, escrever os relatórios, me ajudou a fazer, inclusive o TCC e a monografia, me 

ajudou bastante a pensar nesses aspectos do projeto de pesquisa de como relacionar todos eles, né, 

metodologia, objetivo, problema de pesquisa, enfim, todos esses. 

Porém, tem algo a mais que me influenciou no projeto de pesquisa do mestrado que foi o fato de eu 

está estudando durante o pibic sobre o próprio projeto de pesquisa, então eu tinha… durante 2 anos eu 

li muitos projetos de pesquisa que tinham sido aprovados na seleção do mestrado em letras da UFPI e 

também no mestrado em história, de história do Brasil da UFPI, então eu já tinha uma certa... a partir 

das discussões feitas no núcleo e a partir da análise dos dados, tanto da sessão que eu estudava que era 

a fundamentação teórica quanto a sessão que era estudada por outras pessoas como a justificativa, a 

metodologia e isso tudo já foi influenciando, não só a escrita do gênero, mas por está pesquisando o 

gênero projeto de pesquisa, isso me ajudou bastante a entender como seria feito esse gênero. 

 

5. Pesquisador: Certo, é… então sobre outras influências que você poderia me dizer para escrita 

do seu pré-projeto, além seu estudo no pibic que outros textos, que outros gêneros, que 

outras leituras lhe ajudaram a produzir diretamente, assim o seu pré-projeto, você poderia 

falar um pouco sobre isso, né, os que ajudaram diretamente na hora que você estava 

escrevendo e os que você fazia remissão ou lembrava deles depois de produzir ou então 

para ajudar a produzir, orientar a produção, você poderia falar um pouco sobre isso? 

 

Informante: Então, acho que… acredito que… o pibic e o TCC, me ajudaram a como pensar a 

pesquisa, né. Estabelecer objetivos, metodologias, fundamentação teórica, procurar artigos para 

fundamentar minha pesquisa e isso me ajudou na produção do projeto de pesquisa do mestrado, mas o 

fato do fato de eu estar estudando a  organização do gênero projeto de pesquisa também facilitou o 

entendimento do gênero. 

 

6. Pesquisador: Sobre os textos que você leu que você utilizou para produzir o seu pré-projeto, 

você poderia citar como foi essa relação que você fez: leu determinado texto para produzir 

determinada coisa no pré-projeto. Então, você poderia relatar um pouco sobre isso, esse 

processo de leitura de gêneros que ajudaram a produzir o seu pré-projeto? 

 

Informante:  eu não sei se estou entendendo bem essa relação: a leitura de gêneros que vão me 

ajudar na construção da fundamentação teórica, de formulação de problema, de justificativa, ou de 

entender mesmo em o que colocar em cada seção? 
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6.1 Pesquisador: São as duas coisas você poderia falar sobre a produção do conteúdo, como a 

produção estrutural do projeto. Entende?  Que outros textos você utilizou para pensar o 

conteúdo do projeto e outros textos para pensar na estrutura do projeto. 

 

Informante: Tá, pensando na estrutura do meu projeto eu fiz a análise de alguns manuais sobre o 

que eles diziam, esperavam da escrita do projeto de pesquisa, então, isso me deu uma certa noção, 

apesar de dos manuais serem muito gerais a gente tem uma noção mais ou menos do que se espera em 

termos de estrutura e do que colocar em cada seção. 

 

Informante: Quanto ao conteúdo, eu utilizei artigos e dissertações, alguns capítulos de livros e 

assim, para construir, eu lia as pesquisas relacionadas ao tema do meu projeto, eu pensava como eu 

poderia citá-las, tanto é que eu citei na justificativa para mostrar que já existiam pesquisas sobre o que 

eu queria pesquisar, mas que não focavam exatamente no que eu queria, no que eu estava propondo, 

existiam semelhanças, mas não exatamente a mesma coisa. Fazia outras leituras, buscando realmente 

embasamento teórico, como vou trabalhar com gênero, com outras categorias teóricas, então eu 

buscava textos que me dessem essa fundamentação, para poder escrever a fundamentação teórica, né, 

o referencial teórico, definindo alguns conceitos, explicando algumas coisas. Como também, eu peguei 

algumas leitura para tentar estabelecer meu problema de pesquisa. Se eu te disser que eu sei realmente 

como eu fiz essa relação, do que escolher para estabelecer quais referências quais gêneros utilizar, para 

fazer meu ou para estabelecer meu problema de pesquisa, eu não sei dizer realmente, mas eu tinha uma 

ideia mais ou menos e fui relacionando. 

 

Informante: Os artigos que eu li, eles também serviram um pouco para eu ter noção de como eu iria 

escrever minha metodologia. Os trabalhos do pibic o tcc já tinham me dado um caminho, mas os artigos 

que eu li, os artigos e dissertações me deram uma noção de como pensar a metodologia do meu 

trabalho. 

 

7. Pesquisador: Certo, e sobre a função do pré-projeto nessa experiência de seleção, o que você 

achou? Para que que o pré-projeto serviu? O que fez você ter essa noção sobre o pré-

projeto durante esse processo de seleção? O que você pode me relatar sobre a utilização 

do pré-projeto de pesquisa durante esse processo de seleção que você participou e foi 

aprovada. 

 

Informante: Olha, eu acho que o momento que me deu mais clareza assim do que seria o projeto de 

pesquisa, foi no momento da arguição, porque você está conversando com 3 pesquisadores experientes 

que avaliaram o projeto que você propôs, então pelas perguntas que me foram feitas, como por exemplo, 

por que que eu utilizei certa palavra no objetivo, será se isso não ficava muito vago como um objetivo 

específico da pesquisa… ou então a falta de uma fundamentação… de certas teorias de uma certa 

discussão teórica para o que eu estava propondo, curiosamente não teve nenhuma observação… na 

verdade teve, na metodologia, por que que eu achava relevante certo procedimento de análise que eu 

tinha colocado no projeto, então nesse momento da arguição, eu percebi que o projeto tem a função de 

mostrar que a gente tem certas noções de como fazer pesquisa, porque assim tirando da experiência 

que eu tive analisando uma única seção do projeto de pesquisa algo que sempre se chegava a conclusão 

é que quem está ingressando no mestrado é realmente muito inexperiente, às vezes, está saindo da 

graduação e está entrando no mestrado, às vezes, passou muito tempo sem se relacionar com esse 

mundo da pesquisa. Então, são pessoas que normalmente, estão muito frescas, muito inexperientes e 

vendo a partir da arguição, deu para perceber um pouco que o projeto de pesquisa, ele, pretende passar 

para os avaliadores, tem essa função de mostrar que o candidato ele tem certas noções de pesquisa, do 
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que é fazer pesquisa, não que ele vai entregar um projeto lindo maravilhoso, mas que ele tem noções.  

 

8. Pesquisador: Certo, entendi, muito bacana mesmo essa percepção, é bem interessante! E sobre 

os aspectos formais do pré-projeto, o que que você orientaria para um colega sobre o que 

não deve faltar, o que é imprescindível num pré-projeto para que ele seja aprovado. 

Gostaria que você pudesse elencar os principais ou o que você lembrar sobre essa parte 

formal do pré-projeto. 

 

Informante: Assim, eu não sei se eu já estou muito influenciada com algumas coisas, porque já 

iniciou o mestrado e aí eu participei de algumas apresentações, a qualificação do projeto de pesquisa 

da turma anterior, não a qualificação da dissertação, mas a qualificação do projeto que é um passo 

anterior. E, também, assim dos estudos e da disciplina de metodologia que eu já estou participando, 

mas o que seria imprescindível a um projeto, e que eu vejo os professores frisando muito é a 

metodologia. É deixar claro todos os passos metodológicos, porque isso ajuda muito os pesquisadores 

que vão vir depois, então você deve tentar ser o mais claro sobre como você está realizando a pesquisa 

ou como você realizará a pesquisa. Ainda que no pré-projeto não seja possível deixar bem claro isso, 

mas que você consiga ter pelo menos uma visão de como você irá proceder para alcançar seus objetivos, 

quais são seus procedimentos de coleta e de análise de dados. O que seria, também, imprescindível para 

o projeto é você mostrar que tem conhecimento teórico, eu vi muito isso, isso é muito valorizado, você 

ter o conhecimento teórico que embasa a sua pesquisa, você não vai ficar somente nas pesquisas 

prévias, em pesquisas que já trabalharam o mesmo tema que você. Você precisa apresentar também a 

teoria em que você vai se embasar, porém é necessário que você discuta, no meu caso, a pesquisa que 

eu fiz é sobre organização retórica dos projetos de pesquisa, como que as informações são organizadas 

na sessão de fundamentação teórica, então, eu preciso citar, também, no meu projeto de pesquisa, seja 

justificativa, seja na própria fundamentação teórica, esses trabalhos que eles já foram realizados, e até 

para evidenciar o que o meu irá propor de novo, e mostrar, também, que eu estou seguindo uma 

tradição. esse meu pensamento é realmente influenciado por algumas coisas, como a disciplina de 

metodologia [já no mestrado] e também a participação dessas práticas sociais do mestrado [defesa do 

projeto de mestrado]. 

informante: E assim, acho que outro ponto seria estabelecer bem o seu questionamento de pesquisa 

o que que você vai pesquisar, né. Até porque na minha seleção de 2017, o projeto de pesquisa, ele teve 

uma seção nova, que não tinha tido até na seleção da turma de 2016, a seção é estabelecer o problema 

de pesquisa. Para você estabelecer o problema de pesquisa, pelo menos eu pensei assim, você tem que 

trazer uma discussão teórica que abra espaço para o seus questionamentos então você precisa ver as 

pesquisas prévias, e ver também como que os princípios os fundamentos teóricos te ajudam a 

estabelecer esse problema. 

 

9. Pesquisador: Sobre a parte do conteúdo, tais como, citação, crítica… O que você poderia falar 

a respeito de não poder faltar num pré-projeto, o que seria importante nesses aspectos de 

conteúdo que seriam imprescindíveis? 

 

Informante: De conteúdo é preciso ter realmente uma discussão teórica, não é nem discussão, mas 

uma apresentação da sua teoria de base, a teoria que sustenta o seu projeto, teria que ter também uma… 

no caso do meu projeto, por exemplo, eu acredito que eu coloquei, uma discussão sobre… como eu 

iria… na minha proposição eu queria continuar analisando a seção de fundamentação teórica em 

projetos de pesquisa, eu abri uma seção na minha fundamentação para discutir um pouco sobre o que 

se pensa essa seção. Então, acredito que para outros projetos de pesquisa é necessário apresentar o 

que fundamenta a pesquisa, mas também discutir o que já se sabe sobre o seu objeto de pesquisa, não 

necessariamente a teoria com o que você vai trabalhar, mas sobre o seu objeto de pesquisa, discutir o 
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que já foi pesquisado, o que já foi achado, coisas assim. 

 

10. Pesquisador: Sobre a caracterização da pesquisa linguística no seu pré-projeto, o que que você 

poderia dizer que caracteriza ou o que você acha que caracteriza o seu pré-projeto como 

sendo ou pertencendo a área de linguística e não a área de literatura, o que que você acha 

que pode ser colocado como característica distintiva entre as duas áreas?  

 

Informante: Excelente pergunta e eu não sei exatamente como respondê-la, acho que uma resposta 

mais direta seria porque o estudo de gêneros está dentro da área de linguística é uma sub área da 

linguística, então alguma coisa sim mas pensando melhor talvez... Olha eu não saberia dizer realmente, 

mas pensando na metodologia, por exemplo, a forma como eu procedo metodologicamente é diferente 

da área de linguística e da área de literatura. 

Informante: Eu acho que é isso mesmo, essa pergunta realmente difícil de responder, não sei se eu 

conseguiria, mas principalmente por que pertence a sub área de linguística. E porquê sendo a pesquisa 

sobre gênero e isso vai me enviar para um para uma metodologia bem diferente para objetivos bem 

distintos né alguma coisa assim né mas que me veio realmente a cabeça foi a metodologia uma distinção 

entre a metodologia 

 

11. Pesquisador: Sim tudo bem não precisa se preocupar em dar uma resposta precisa não era só 

mesmo para saber suas impressões, é como um pesquisador fez a sua própria área sendo 

distintas de uma outra área, era só isso mesmo temos mais dois últimos tópicos e nesse 

penúltimo eu gostaria de saber o que você diria para um colega o que jamais deveria 

aparecer no pré-projeto que tipo se aparecer determinada situação no pré-projeto ele pode 

ser reprovado que você poderia falar sobre isso?  

 

Informante: Olha acho meio difícil de dizer assim o que seria reprovado até pela posição que eu 

conto né porque vamos dizer eu serei uma pesquisadora inexperiente, porque estou no mestrado, então, 

não sei se poderia afirmar, que categoricamente isso seria reprovado num projeto de pesquisa. Mas eu 

acredito que a partir das experiências que eu já tive ouvindo pesquisadores experientes você não deve 

utilizar uma teoria que não se encaixe com seus objetivos de pesquisa né ou então encaixa duas teorias 

trazer para suas pesquisas duas teorias que não são que não funcionam muito bem, que elas não tem 

ponto de encontro bem claros enfim.Você não deve também deixar a pesquisa muito aberta nisso voltado 

para o problema de pesquisa e também para elaboração dos objetivos a pesquisa ela não pode ser muito 

vaga, por exemplo, no meu caso se eu dissesse o meu projeto e estudar o projeto de pesquisa sem fazer 

os recortes necessários do meu objeto. Então, isso [recorte do objeto] precisa ficar muito claro no meu 

projeto: esses recortes. Se eu for trabalhar com projeto de pesquisa: “eu vou trabalhar com o que 

exatamente dentro do projeto de pesquisa?” eu vou trabalhar com as citações, com a organização 

retórica, quais são quais os recordes do meu objeto, quais as categorias de análise? Então, se você não 

apresentar muito bem isso e você não delimitar muito bem seu tema, eu acredito que isso possa ser um 

problema. Voltando para a questão da teoria, também quando você tem uma teoria e você não mostra 

muito, porque eu vejo que é necessário você saber explicar algo que já se sabe, você deve explicar com 

suas próprias palavras a teoria com que você vai trabalhar, por isso, se você não demonstra segurança 

no texto sobre essa teoria, se você, por exemplo, um colega meu relatou isso, eu não lembro se ele foi 

reprovado por causa disso, eu acho que o projeto dele não passou por causa disso, seria porque ele não 

leu o texto fonte, por exemplo. No caso da minha pesquisa, trabalho com a noção de gêneros de Swales 

e com as categorias de análise dele, seria como se eu lesse só textos produzidos por pesquisadores 

brasileiros e não lesse o texto fonte, do  autor fonte na língua dele se eu não trouxe como referência os 

autores das teorias, isso enfraquece o projeto também  
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13. Pesquisador: Como último tópico eu queria que você fizesse assim uma orientação no sentido 

de dizer por onde uma pessoa um candidato ao mestrado começasse a fazer seu pré-projeto 

e em cada seção o que que deveria se preocupar em colocar para ter um projeto que 

pudesse ser aprovado na seleção. 

 

Informante: Para começar a pensar no pré-projeto um conselho que eu dei inclusive para uma 

pessoa próxima que tá muito afastado nesse mundo acadêmico e essas orientações extratextuais né bem 

contextuais: é você se inserir, se você não conhece as linhas de pesquisa do mestrado que você vá atrás 

daquilo da que você mais se identifica procura professor e converse começa a participar de grupo de 

pesquisa. A primeira coisa é essa porque você participando do grupo de pesquisa você começa adquirir 

leitura e isso Vai facilitar muito para a escrita do projeto você participar das práticas sociais 

acadêmicas, esteja na graduação ou esteja já formado, algum tempo é você se mantém contato com 

com isso. Uma segunda coisa para elaboração do projeto que eu fiz no meu, mas eu só fiz porque o meu 

professor como eu sou graduada na UFPI, o meu orientador ele faz parte do programa de Mestrado da 

Universidade, então caso ele participasse da banca da banca de pesquisa, da banca avaliadora de 

seleção, ele não poderia ter conversado comigo mas como ele não iria participar ele já conversou 

comigo sobre o que eu estava pensando em propor no meu projeto. Ele me ajudou em certas discussões 

e eu aconselho isso, mas não que o candidato vá conversar diretamente com o professor que ele vai 

pedir a vaga como orientando, mas procurar pessoas que estão nesse mundo acadêmico que ele conhece 

para discutir o projeto dele, as ideias, se ele estiver participando de um grupo de pesquisa melhor ainda, 

porque ele pode falar com o professor com o pesquisador que é coordenador do grupo. 

 

Informante: Um outro passo interessante você pode ter é procurar projeto de pesquisa na área que 

já foram escritos Isso é muito difícil de fazer de fazer com que as pessoas liberem, olha leia meu projeto 

de pesquisa, vê aí o que é, se foi aprovado. Então, isso é importante, pessoas que foram aprovadas na 

seleção, e você ler  esses projetos aprovados. 

 

 informante: Pensando no projeto de pesquisa da seleção da UFPI e no projeto de pesquisa da 

seleção de 2017 o biênio 2017/2019 na primeira sessão Identificação do problema de pesquisa é 

interessante você mostrar o percurso de como você chegou ao seu problema de pesquisa e quando eu 

falo de falar do percurso de como chegou ao seu problema de pesquisa, envolve tanto experiências 

reais, profissionais, que você teve contato com alguma coisa e se indagou isso, porém você precisa 

trazer referências teóricas, sejam pesquisas prévias, sejam pesquisas que já foram feitas naquele rumo 

da sua pergunta, do seu questionamento, ou seja, de pressuposto teórico mesmo, como que uma teoria 

te ajudou a chegar no teu problema de pesquisa. Então, nessa primeira sessão é preciso mostrar esse 

percurso de como você chegou até o seu problema sem partir para o lado subjetivo utilizando sempre 

referências teóricos. 

 

Informante: na seção de justificativa, coloquei as pesquisas prévias que tinham sido realizadas, 

comentei um pouco sobre o que elas tinham estudado, o objetivo delas e o objeto de estudo. Além disso,  

coloquei uma relevância da pesquisa pelo certo “ineditismo”,  vamos dizer assim, porque as pesquisas 

que eu tinha encontrado, e que eu citei, não falavam sobre o que eu queria falar, então, isso é uma 

relevância da pesquisa. É importante procurar uma justificativa mostrando a relevância da pesquisa, 

acredito que esse é o ponto principal. 

 

Informante: Também na justificativa, as contribuições que ela [a pesquisa] terá. Acho que isso é um 
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ponto interessante e até recorrente na justificativa, seria uma relevância: quais as possíveis 

contribuições, benefícios dessa pesquisa, teoricamente como socialmente para o ensino para a 

formação de professores etc. 

 

Informante: nos objetivos, você deve deixar bem claro, escolher bem o verbo que você vai usar, 

conhecer e analisar... Pensar nos objetivos específicos de acordo com seu objetivo geral, buscando 

pensar sempre delimitando o seu objeto, se eu vou estudar organização retórica então preciso fazer o 

quê? se eu quero conhecer a organização das informações na fundamentação teórica. Então eu preciso: 

identificar os movimentos e passos retóricos, identificar as funções, preciso compreender outras coisas. 

Então, é pensar realmente delimitando passos menores objetivos menores que vão te ajudar a alcançar 

objetivo geral. Na revisão de literatura, falar sobre a sua teoria, mostrar que você sabe, conhece e que 

você tem leitura teórica mesmo que embasam sua pesquisa e fazem discussões sobre pesquisas prévias. 

Essas discussões de acordo com os manuais, podem ser sobre a metodologia sobre as conclusões, 

resultados, pode ser sobre a sessão de análise enfim, você tem que discutir as pesquisas prévias também, 

seria interessante na fundamentação teórica. 

 

Informante: na seção de metodologia é como eu já falei antes: é muito importante você qualificar 

sua pesquisa, qualificar que eu digo é identificar se é uma pesquisa de campo, ou uma pesquisa 

quantitativa, ou qualitativa enfim que tipo de pesquisa é a sua, porque isso determina muito os 

procedimentos metodológicos. E aí você vai ter que deixar claro, depois de definir o tipo de pesquisa 

que você vai fazer, deixar bem claro quais os seus procedimentos de coleta e análise de dados, também 

deixando claro o corpus da pesquisa se tem sujeito às quantidades de quantas pessoas serão 

entrevistadas, quais os instrumentos que vão ser utilizados se a entrevista ou não, o questionário, como 

serão feitas as entrevistas, e acima de tudo justificar porque que você está escolhendo tudo isso se a sua 

pesquisa quantitativa, porque que ela é quantitativa e não qualitativa se ela é quali quantitativa. Então, 

sempre justificar quando você apresentar seu corpus, o sujeito, seus procedimentos de análise, os dados 

o tipo de pesquisa, sempre procurar justificar suas escolhas metodológicas.  
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ANEXO Y – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG05-17 

1. Pesquisador: Vamos começar a entrevista com o informante L05-17. Primeiramente, 

quero saber quando você terminou a graduação e se durante a graduação você fez 

pesquisa relacionada ao tema que você está trabalhando no mestrado? 

 

Informante: Eu colei grau no mês de outubro do ano passado, 2016. Em relação ao tema da minha 

pesquisa, eu não havia estudado este tema na graduação, que no caso é a Sociolinguística. Eu sou do 

curso de Letras Espanhol e na grade curricular nós não estudamos essa corrente teórica. O contato que 

eu tive com a Sociolinguística foi já no fim do curso através de uma proposta de uma professora do 

curso de Letras Português fez para que nós fôssemos apresentar trabalho no GELNE e a partir daí eu 

comecei a ler sobre a sociolinguística, eu me interessei muito, eu resolvi fazer esse trabalho com ela e 

resolvi levar adiante e desenvolver um projeto para o mestrado. 

 

2. Pesquisador: O seu envolvimento com a pesquisa nessa temática foi apenas no final do 

curso. Você concluiu outra graduação além dessa de Letras Espanhol? 

 

Informante: Certo, o contato que eu tive foi no final do curso. E a única graduação que eu tenho é 

em Letras Espanhol. 

 

3. Pesquisador: Durante a graduação você participou de algum projeto de iniciação 

científica? Além disso, qual outros gêneros acadêmicos você produziu, durante a 

graduação? 

 

Informante: Eu participei sim de um projeto de iniciação científica, só que esse projeto eu estudava 

literatura, não estudava linguística. Foram dois anos, participei de dois projetos. Nos dois projetos, eu 

estudei um escritor colombiano que foi o Gabriel García Márquez só que com perspectivas diferentes. 

Na primeira vez, eu estudei: autobiografia e autoficção na obra Cem Anos de Solidão. Na segunda vez, 

eu estudei: o realismo mágico na mesma obra. A princípio, seria para eu fazer meu tcc, aproveitar o 

projeto para fazer meu tcc e, consequentemente, levar para o mestrado, só que depois que eu comecei 

a estudar linguística, sobre a sociolinguística, variação, eu me encantei, eu disse: “não, a minha praia 

é essa aqui”. Eu decidi fazer o projeto que foi o que eu levei para o mestrado. Durante a graduação, 

eu produzi muitos trabalhos, uns artigos, comunicações, participei de muitos eventos e a maioria dos 

trabalhos foram em literatura por conta do PIBIC. Eu produzi poucos trabalhos, mas produzi sim em 

linguística, produzi um trabalho sobre o gênero resumo em tcc de alunos da UESPI; produzi outro 

trabalho sobre intertextualidade em Cem Anos de Solidão, fazendo um casamento  entre a linguística e 

a literatura; e estudei também a variação da lateral palatal no falar teresinense, que foi o que me 

impulsionou a eleger o tema para o projeto de mestrado. 

 

4. Pesquisador: Interessante sua trajetória de mudar da literatura para a linguística. 

Sobre os textos que você utilizou, que você leu, procurou para ajudar na escrita do pré-

projeto? Você poderia me relatar sua trajetória de leitura, análise de textos para 

produzir o pré-projeto? 

 

Informante: Na construção do pré-projeto, eu senti, claro, certa dificuldade por conta de ser muito 

“verde” no tema, um tema novo para mim, eu tinha pouca leitura, então eu comecei a pesquisar 

trabalhos no banco de teses e dissertações da CAPES, trabalhos sobre variação linguística e encontrei 

bastante trabalhos, só que cada um com perspectivas diferentes. Eu fui analisando os objetivos dos 
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trabalhos, a metodologia de cada trabalho, a metodologia dos trabalhos são muito peculiares. No meu 

caso, metodologicamente eu vou fazer a análise através de um programa computacional Goldvarb X, 

por conta  de que ele é baseado na sociolinguística variacionista quantitativa, não vamos fazer uma 

abordagem qualitativa e sim quantitativa. Aí nesse caso, eu tive que ler esses trabalhos para poder 

experienciar realmente o tema, para poder vivenciar a escrita de um trabalho com a mesma temática, 

ou parecida, com a que eu pretendia fazer. A partir daí eu fui tendo uma noção melhor, tendo novas 

ideias, minha mente foi abrindo ao tema, eu fui produzindo o trabalho a partir da leitura de dissertações 

e teses que eu encontrei no site da capes, no banco de teses e dissertações; e também de artigos de 

revistas científicas, eu pesquisei alguns artigos que tratassem sobre a variação da lateral palatal, que 

eu estudo, e encontrei alguns trabalhos sobre a variação no Ceará, por exemplo. Eu pude vislumbrar 

um pouco meu trabalho a partir desse trabalho, e aí eu fiz um novo recorte em relação a trabalhos 

nessa linha de pesquisa. Inclusive, o campo de pesquisa que eu escolhi não é muito comum em 

pesquisas, o que muita gente, alguns acham estranho, outros acham muito interessante, que no caso é 

em casas de terreiro. A pesquisa que irei analisar é em casas de terreiro, com os umbandistas e isso, 

para mim, é um diferencial muito grande no meu trabalho, porque todos os trabalhos que eu encontrei 

sobre variação, nenhum tinha essa perspectiva em relação ao campo de pesquisa, e é o que muitos 

acham muito interessante e o que eu acho muito interessante, porque será uma pesquisa, vamos dizer 

assim,  nova, pois nem todo mundo tem coragem de partir para casas de terreiro para fazer uma 

pesquisa. Então, eu tenho essa coragem, quando todo mundo pergunta se eu sou da umbanda, eu não 

sou da umbanda, eu não tenho nenhuma religião, mas eu vou fazer essa pesquisa porque me interessa 

muito. 

 

5. Pesquisador: Nessa sua experiência na seleção de mestrado, como você vê a função do 

pré-projeto dentro dessa seleção? Qual a importância? Para que ele serve? Como ele 

funciona dentro desse processo? Dentro do seu ponto de vista o que você achou e para 

que ele serviu?  

 

Informante: No meu ponto de vista, o pré-projeto tem uma função muito importante na seleção 

mestrado, ele faz parte de uma das etapas... de duas, pois tem o projeto escrito e depois o apresentado, 

que é na defesa, na arguição do projeto; são duas etapas eliminatórias, isso requer um esforço muito 

grande, uma dedicação muito grande do candidato para poder fazer um trabalho, para poder 

desenvolver um projeto bem articulado, bem amarrado, com as ideias bem desenvolvidas, porque a 

banca é formada por especialistas no tema que o candidato está propondo e aí se o candidato não tem 

um domínio, se ele não tem noção do que é uma pesquisa, do que é o ser científico, ele acaba que não 

atingindo a meta. Então, o projeto serve para dar esse norte para a banca na hora da seleção, selecionar 

aqueles que realmente conhecem o mundo científico, sabe propor uma pesquisa, isso é uma tarefa árdua, 

uma tarefa muito difícil. 

 

6. Pesquisador: E sobre os aspectos formais do pré-projeto, em relação à estrutura, 

normas; o que você considera, o que você acha, se você fosse falar para algum colega 

que fosse tentar o mestrado, que aspectos formais do pré-projeto são imprescindíveis, 

não podem faltar em um pré-projeto? 

 

Informante: Em relação aos elementos estruturais do pré-projeto, eu destacaria como fundamentais 

no trabalho: o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, as questões norteadoras, a justificativa 

do trabalho, a fundamentação teórica e a metodologia. Eu creio que esses são os elementos estruturais 

de um pré-projeto que são imprescindíveis, eu destacaria todos esses. Levando em consideração que 

todos eles devem estar bem relacionados, bem articulados, para que a pesquisa futura possa ser bem 

delineada, possa ser bem desenvolvida e possa ter um respaldo no meio científico. 
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7. Pesquisador: E sobre os aspectos de conteúdo, por exemplo, crítica; ou outros aspectos 

como citar alguém. Que elementos desses de conteúdos você considera imprescindíveis 

no pré-projeto? Se alguém falou para você, alguém da banca citou alguma coisa? 

 

Informante: Em relação ao conteúdo, eu vejo que tudo o que a gente for conceituar, que a gente for 

falar no trabalho, tem que estar bem fundamentado em algum teórico, em algum estudioso, porque 

senão pode ser um ponto fraco no seu trabalho. Eu digo isso por experiência própria, porque eu utilizei 

um termo no meu projeto e eu não fundamentei o uso desse termo, coloquei o termo por conta própria, 

não citei nenhum teórico e uma das professoras que estava na banca questionou de onde eu havia tirado 

esse termo, o que significava e que autor eu utilizei; e no momento, eu fiquei meio perdido porque eu 

não tinha utilizado nenhum autor para citar aquele termo e a professora deixou bem claro que sempre 

eu deveria fundamentar bem tudo que eu articulasse no projeto, do contrário eu comprometeria o que 

eu estaria escrevendo, estaria propondo. Então, a gente tem que sempre estar bem fundamentado sobre 

o que escrevemos, foi essa experiência que eu tive na banca em relação ao conteúdo. Em relação citar 

outros autores, acho que é interessante que o proponente utilize pesquisas recentes, utilize autores 

especialistas na área, as pesquisas prévias devem ser feitas e citadas; pela experiência que eu tive, eu 

vi que isso é muito interessante, muito importe, não deve faltar também. Além de citar, esses estudiosos 

que vem fazendo pesquisas em relação ao nosso tema, é interessante também apontar alguma lacuna 

deixada no trabalho, o que aquele autor estudou, o que ele deixou de dizer, o que ele deixou de pesquisar, 

que eu posso pesquisar. E essa lacuna pode ser muito interessante numa proposta de pesquisa e a gente 

vê que isso é pouco articulado nos projetos, pelo menos, nos projetos que eu já li, isso eu observei depois 

que eu entrei no mestrado a gente viu que poucos fizeram isso ou quase ninguém fez, buscar essas 

lacunas, citando, é claro, o autor do texto. 

 

8. Pesquisador: Tenho uma pergunta que eu acho que você vai saber bastante mais até 

do que eu que é sobre a caracterização da pesquisa linguística em detrimento da 

pesquisa literária e saber da sua experiência já que você transitou nas duas áreas, o 

que você viu de diferente? E o que você vê no seu pré-projeto de diferente que 

especifica em linguística e não em literatura? 

 

Informante: É incontestável que exista muitas distinções entre a linguística e a literatura. Uma delas 

é a metodologia, em relação ao processo metodológico,  os aspectos teórico-metodológicos a gente 

pode perceber que, pelo menos eu vou falar da minha experiência, as pesquisas que eu fiz em literatura 

quando eu ia desenvolver a parte metodológica não era tão esmiuçada como na linguística, a 

metodologia da literatura é mais simplificada, principalmente quando é comparada com a metodologia 

de pesquisa em sociolinguística que a gente que descrever detalhadamente o processo metodológico, os 

sujeitos, os instrumentos de pesquisa, como será efetivada a pesquisa, como será coletado os dados. 

Então, a metodologia da pesquisa linguística é muito mais elaborada, exige muito mais do pesquisador, 

do que na literatura; eu digo isso pela experiência que eu tive, pelo menos na temática que eu abordei, 

a metodologia era muito simples, porque a gente fazia pesquisas mesmo de cunho bibliográfico, 

utilizando apenas livros, apenas textos literários, documentos, então não havia uma complexidade em 

relação a metodologia. Outros aspectos que são muito distintos, os aspectos teóricos, as questões 

problemas que são elencadas se diferem muito. A literatura é muito mais subjetiva, a gente expressa 

muito o “eu”, o “eu” está sempre aliado à uma análise literária. Então, a gente na literatura temos 

essa característica de sermos mais subjetivos e quanto que na linguística nós não temos essa abertura 

para sermos tão subjetivos, na linguística nos temos que ir a um determinado ponto, nós temos que ser 

mais objetivos e, inclusive, eu posso citar uma outra distinção que é a linguagem, a linguagem em um 

trabalho linguístico é muito distinta de um trabalho literário, um trabalho da literatura, muitos até 

criticam, estudantes que vieram da literatura e estão na linguística que possui uma linguagem muito 

poética, às vezes, são questionados por alguns professores especialistas, dizem que a linguagem poética 

não é muito viável em um trabalho em linguística. Eles associam muito essa questão da linguagem. 

Inclusive, já vi isso em bancas, professores criticando trabalhos que possuem uma linguagem muito 
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poética. A linguagem nos trabalhos em linguística é muito técnica, muito objetiva, não admite tanta 

subjetividade. Acho isso um ponto muito interessante de divergência entre as duas áreas. 

 

9. Pesquisador: Muito bacana a sua explanação sobre esse tema. Faltam mais duas 

perguntas para eu fazer. A penúltima é sobre as orientações que você poderia dar sobre 

o que jamais poderia aparecer num pré-projeto. No seu ponto de vista, o que que 

poderia reprovar um pré-projeto? 

 

Informante: O meu ponto de vista do que causaria a reprovação de um pré-projeto seria a 

descontextualização, porque num pré-projeto são vários elementos ali apresentados, se não há uma 

interligação entre esses elementos acaba que causando uma incoerência enquanto proposta, se há uma 

incoerência eu acho que seria uma causa para reprovação. A gente pode observar isso em relação aos 

objetivos, que tem que estar interconectados com o tema e com o problema, a partir disso a gente 

começa a visualizar um objeto observacional para que se possa chegar em um objeto teórico, isso tem 

que está muito bem amarrado, todos esses elementos, devem estar bem amarrados, para que realmente 

o projeto tenha consistência, ele tenha relevância, ele seja forte, não pode ter essa fragilidade, eu creio 

que essa questão da descontextualização seria um fator reprovativo, nesse momento, essa pergunta foi 

um pouco difícil de responder, eu diria apenas isso. Muitos outros fatores eu poderia citar agora, mas 

eu prefiro ficar com apenas essa perspectiva do contexto mesmo. 

 

10. Pesquisador: Queria agradecer, e para finalizar queria que você orientasse um colega 

seu que estivesse tentando o mestrado, o que poderia ser colocado de maneira 

imprescindível em cada parte do pré-projeto, seja mais importante na teoria, nos 

objetivos, na justificativa, o que você considera ser mais importante indicar para um 

colega que estivesse tentando o mestrado? 

 

 

Informante: Bom não vou me ater ao ponto mais importante de cada elemento, para não tirar o valor 

dos outros aspectos que podem ser utilizados para constituir cada elemento. Eu vou dar apenas algumas 

sugestões em relação à algumas seções que constituem o projeto. Por exemplo, na identificação do 

problema de pesquisa, sugeriria que fosse elencada uma pergunta simples, mas que essa pergunta desse 

condições para que fosse elaborada uma resposta abrangente, uma resposta complexa, não haveria 

necessidade de elencar três, quatro questões, como a gente costuma ver, uma questão apenas daria 

conta de todo o trabalho; essa questão seria bem desenvolvida, ela exigiria uma resposta bem complexa. 

Então, quanto mais simples for esse questionamento, melhor o trabalho fica, porque tem gente que 

propõe muita coisa e quando a gente chega no final do trabalho a gente vê que aquilo que foi proposto 

não foi realizado. As perguntas sempre têm que serem respondidas. Em relação à justificativa, eu 

sugeriria que fosse crucial, pesquisas prévias sobre o tema, que fosse citado os últimos trabalhos que 

foram desenvolvidos em relação ao tema elencado, que fosse apontada alguma lacuna dessas pesquisas, 

o que os pesquisadores não estudaram que eu posso estudar no meu trabalho, aquilo que é diferente, 

aquilo que faça o meu trabalho apresente algum ineditismo, não estou querendo dizer que todo trabalho 

será inédito, porque a gente, pela noção de intertextualidade, sabe que todo mundo escreve com base 

no que já foi escrito. Então não tem como propor algo completamente novo, mas tem que apresentar, 

algum ineditismo. Então, com base nessas pesquisas prévias que o candidato fará, ele vai investigar, de 

acordo com o seu conhecimento teórico, de acordo com o seu posicionamento crítico, ele vai buscar 

essa lacuna, alguma categoria de análise linguística que ele domine que não foi analisado por nenhum 

dos trabalhos pesquisados, que ele poderia pesquisar no trabalho dele. Então,isso aí traria algo novo 

no trabalho, acho isso interessante. Uma coisa que eu sugeriria nos objetivos específicos, foi uma coisa 

que foi falada na arguição do meu projeto, a questão das categorias de análise, os objetivos específicos 

têm que apresentar as categorias de análise, cada objetivo específico você deve delinear ali um objetivo 
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específico para cada categoria; é o que você pretende com cada categoria no seu trabalho, elas têm 

que estar bem especificadas nos objetivos específicos. Em relação a revisão de literatura, é interessante 

que se procure os textos teóricos mais recentes, não estou querendo dizer que as teorias que foram 

articuladas no século passado, não são aproveitadas, não são importantes; claro que são, mas é muito 

bom a gente está se baseado em pesquisas novas, em pesquisas mais recentes e articular bem as 

discussões do tema proposto. Em relação a metodologia, é imprescindível que o percurso metodológico 

esteja bem claro, que o candidato não deixe nenhuma lacuna na metodologia, que ele apresente o tipo 

da pesquisa, que ele apresente a abordagem, que ele apresente os procedimentos de análise, 

procedimentos de coleta de dados, instrumentos que ele utilizará para colher os dados que deixe tudo 

bem claro. E diria mais, que uma das características principais de um texto científico é a clareza, ser 

muito claro nas colocações e ser muito objetivo para que o leitor tenha facilidade em entender o seu 

texto, para que o seu texto seja bom de ser lido, seja bom de ser entendido. Essas são as observações 

que eu faria. 
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ANEXO Z – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG06-17 

1. Pesquisador: Então, vamos iniciar a conversa com o informante L06-17. O primeiro 

tópico, eu gostaria que você falasse sobre a sua graduação, há quanto tempo você a 

concluiu? E se fez alguma pós-graduação? Se você entrou da graduação direto para o 

mestrado? 

 

Informante: Eu entrei na graduação em 2004, me formei em 2008. Logo após a minha formação, 

sou formada na UESPI do campus Floriano,  quando eu estava no último período da graduação comecei 

a especialização em leitura e produção textual. E passei 2008 e 2009 fazendo a especialização e já 

ingressei direto no setor federal, passei no concurso em 2008. E só agora que eu voltei a tentar 

mestrado, tentei mestrado ano passado e este ano. 

 

2. Pesquisador: Queria que você falasse se durante esse período de especialização e na graduação 

você trabalhou com temas próximos de sua pesquisa que você atualmente trabalha no 

mestrado? Ou, que temas você trabalhou? Quais pesquisas você já fez antes e se há alguma 

próxima da que você está trabalhando no mestrado? 

 

Informante: Como eu comecei a dar aula muito cedo, no tripé ensino-extensão-pesquisa, eu só tenho 

extensão e ensino, muito tempo de sala de aula e muito tempo de trabalho realizado fora da escola, fora 

da instituição da qual eu presto serviço. Pesquisa e publicação eu nunca fiz, mas na especialização, o 

meu tema era leitura e produção textual e eu sempre trabalhei nessa área na questão de leitura de na 

questão de desenvolver nos alunos o hábito de leitura e o meu projeto do mestrado é exatamente esse. 

Nós temos no campus Floriano uma casa da leitura diferente da biblioteca, onde foi construído com 

madeira doada pelo IBAMA, os livros foram doações; e ela é um espaço onde os alunos têm uma leitura 

diferente da imagem que eles têm da biblioteca. Um lugar onde eles mesmos pegam os livros, leem, eles 

não precisam ficar sentados em mesas, lá tem mais é sofá, almofada; e minha pesquisa gira em torno 

disso, o benefício que essa casa da leitura trouxe para os nossos alunos. Então assim, na especialização 

eu sempre trabalhei com leitura e como minha área é mais produção textual, eu trabalho diretamente 

com leitura, todos os trabalhos que eu já realizei sempre envolviam a leitura, mas em questão de 

pesquisa e produção científica, eu não tenho. 

 

3. Pesquisador: Então, os textos acadêmicos que você já produziu foram mais em torno da 

monografia, resenhas, ou você produziu algum artigo para alguma disciplina? Gostaria 

que você falasse sobre os gêneros acadêmicos que você já produziu. 

 

Informante: Na graduação só o TCC mesmo, a monografia; e na especialização, como era leitura e 

produção textual, todos os textos que nós produzimos ao longo do curso, nós montamos um portfólio e 

esse foi o trabalho de conclusão de curso, e a gente fez apenas resenhas, resumos, fichamento e também 

artigo, mas nenhum deles foram publicados ou apresentados em eventos. 

 

4. Pesquisador: E sobre a escrita do seu pré-projeto, voltando para a situação da seleção de 

mestrado, quando você estava produzindo o seu pré-projeto, que textos você leu? Que 

textos você lia para ajudar a produzir o seu pré-projeto? 

 

Informante: Quando eu fui elaborar o meu pré-projeto, eu só li a ABNT e também textos voltados 
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para a minha área: o hábito de ler, de Paulo Freire; Estratégias de leitura, de Isabel Solé. Só li mesmo 

livros voltados para a leitura [tema da pesquisa], em questão de montagem de trabalho científico o que 

eu tive de informação foi a ajuda de uma amiga que já era mestranda e que tinha feito o projeto dela 

para a mesma seleção do mestrado da UFPI e que me ajudou na seleção do projeto, me dando a 

estrutura do projeto dela. E aí eu fiz o meu projeto baseado nos objetivos que eu queria alcançar e dei 

para minhas amigas que trabalham comigo do instituto do federal, minhas amigas de língua portuguesa 

para corrigirem. Então, as leituras que eu fiz foram mais de referencial teórico do meu texto, não fiz 

muitas leituras voltadas para as regras da ABNT ou para qualquer outra regra que fale sobre a criação 

de projetos. Eu fui mais influenciada por essa minha amiga que já havia feito a seleção, havia passado 

e me mostrou o projeto dela, me mandou o projeto dela e eu fiz baseado no dela, colocando a minha 

pesquisa, o meu objeto de pesquisa e depois que eu terminei de fazer, dei para uma professora de língua 

portuguesa do instituto federal, também amiga minha, para fazer a correção. 

 

5. Pesquisador: O que você percebeu da utilização do pré-projeto durante a seleção? Como você 

vê a função desse gênero, durante seleção, o que você percebeu da banca ou da própria 

conversa que você teve com sua colega do mestrado? Sobre a função do pré-projeto nessa 

situação? 

 

Informante: Desde quando eu comecei a pesquisar a questão da seleção do mestrado que eu sempre 

vi que era um pré-projeto e assim, quando eu conversei na minha entrevista, sobre o meu projeto, eu 

percebi que eles tinham pouco conhecimento do projeto, que pareciam ter tido contato por ali, 

direcionaram mais na questão dos objetivos, as críticas que eu recebi, foram só em torno da quantidade 

dos objetos que eu coloquei dez objetivos específicos e na entrevista ela falou para mim, ela falou sobre 

o meu projeto, eu falei, expliquei, pelo fato de ser uma coisa que eu vivo e convivo há muitos anos, eu 

não tive muita dificuldade em falar do que eu queria pesquisar. Então assim, a minha grande dificuldade 

que eu vejo ali é porque, quem tem certo conhecimento de quem são os professores orientadores, o tipo 

de pesquisa que eles já fazem, acaba ficando mais fácil para essas pessoas se adequarem às pesquisas 

que eles estão fazendo e assim, eu acho que o gênero é o ideal para o tipo de seleção e na minha 

entrevista a única coisa que eu percebi foi isso, eu percebi pouco conhecimento deles em relação ao 

meu projeto e a única observação que eles fizeram foi que meu projeto tinha objetivos específicos 

demais, mas que eu iria resolver com minha orientadora. 

 

6. Pesquisador: Se você fosse orientar uma pessoa a fazer um pré-projeto que aspectos formais, 

por exemplo, da estrutura, normas, quantidade de página... o que você orientaria essa 

pessoa que são indispensáveis em um pré-projeto? 

 

Informante: Hoje, depois de ter passado quase dois meses pagando a disciplina de investigação 

científica com o prof. Chico Filho e analisando o que eu fiz no meu pré-projeto e o que eu deveria ter 

feito, uma das coisas que eu indicaria para alguém que vai fazer uma pesquisa, a principal coisa é o 

problema, você precisa saber o que você quer pesquisar e depois de saber o que pesquisar. Você precisa 

ir em busca de pessoas que já pesquisam aquilo que você quer pesquisar, porque se existe outras pessoas 

que tiveram o mesmo interesse que eu tive de pesquisar aquele objeto, é interessante se a pergunta que 

eu estou fazendo, é importante saber se alguém já a respondeu, porque o problema é um 

questionamento. Então é importante, primeiro de tudo, eu preciso saber o que eu quero pesquisar. 

Depois que eu sei o que eu quero pesquisar, eu preciso fazer pesquisa de pessoas  que pesquisam aquilo 

que eu estou estudando, porque, às vezes, a gente quer pesquisar algumas coisas, mas fulano já tem 

essa resposta, já deu essa resposta para o mundo científico, então não tem contribuição nenhuma. 

Então, eu preciso saber quais são as lacunas que existem dentro dessa problemática. Um conselho que 

eu daria hoje para quem vai fazer um projeto de pesquisa primeiro de tudo é ele saber o que ele quer 
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pesquisar. E depois saber se isso tem viabilidade ou não. Saber se isso tem interesse no mundo científico 

ou não, porque toda pesquisa que a gente faz é buscando preencher lacunas dando alguma contribuição 

para o mundo científico e para o mundo acadêmico também; e buscando novos estudos, ampliando os 

estudos que já têm. 

 

7. Pesquisador: Então, sobre esses aspectos que você está citando o que você poderia indicar na 

questão do conteúdo? Nessa parte de problemática, como é que a pessoa construiria em 

seu projeto esse aspectos de conteúdo e se, relacionado à produção do conhecimento que 

você viu na disciplina, focando mais nesses aspectos de conteúdo que você poderia indicar 

que são imprescindíveis no pré-projeto? 

 

Informante: Vamos lá então, segundo minha ignorância, eu acredito que o seguinte, primeiro de tudo 

é necessário que tenha a problemática, eu preciso apresentar qual o problema que eu vou pesquisar. 

Depois do problema que eu apresento na minha pesquisa, eu vou atrás dos objetivos, onde eu quero 

chegar com aquela pesquisa com o meu objetivo geral e quais são os outros objetivos que eu também 

possa alcançar que a gente chama de objetivos secundários. O mundo científico precisa de uma 

justificativa, porque eu quero pesquisar aquilo ali, qual é a relevância daquela justificativa, daquela 

pesquisa, o que aquilo pode contribuir tanto para o mundo acadêmico, como para o mundo científico, 

como para a própria sala de aula; e também eu preciso saber como vai ser minha pesquisa, eu preciso 

saber a minha metodologia, o corpus, quem vai ser pesquisado, de que maneira ele vai ser pesquisado, 

se vai ser entrevista, se eu vou analisar tudo aquilo in loco, e eu preciso de um referencial teórico, que 

foi o que eu falei no outro áudio, que eu preciso ver as pessoas que fazem pesquisa no mesmo ramo que 

eu, para saber se eu tenho ou não contribuição para dar. Eu acredito que seja isso, não sei se eu 

respondi. 

 

8. Pesquisador: Estão ótimas, suas explicações são bem esclarecedoras! Eu queria saber agora o 

que caracteriza a pesquisa em linguística do seu pré-projeto ou em um trabalho, em uma 

pesquisa? O que você julga que marca que é área da linguística e não outra área? 

 

Informante: Eu demorei a responder porque a pergunta é difícil. [risos] 

 

Informante: É o seguinte, quando a gente começa a estudar nessa área [linguística], a gente acaba 

nos confrontando com muitas dúvidas, principalmente por causa dos estudiosos da área, eles 

trabalham... são várias tendências: estruturalista, gerativista, sociocognitiva; tem várias outras áreas. 

Eu acredito que tudo que envolva a maneira de se expressar, de falar, tudo que envolva a escrita, a 

comunicação, seja ela oral ou escrita, que esteja envolvida neste campo, para mim está dentro da nossa 

área. [risos] Eu acho que trabalhando mais dentro da língua, fala ou escrita, do processo de 

comunicação, do processo de exposição da linguagem, para mim está mais relacionado a este critério, 

eu acabo analisando mais nesse sentido. 

 

9. Pesquisador: Agora tenho apenas mais duas perguntas para finalizar. A penúltima, eu queria 

que você falasse sobre um aspecto que jamais deve aparecer no pré-projeto, seja estrutura 

ou de conteúdo, o que você considera, na sua experiência que seja algo que seja evitado e 

que pode causar a reprovação de um pré-projeto. Na sua opinião, que informação seria 

essa que poderia causar a reprovação de um pré-projeto? 
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Informante: Plágio, cópia. Você pegar textos, informações que não são suas e colocar sem a citação 

do autor. Eu acho que o que reprovaria, o que o tiraria de cara, seria a questão do plágio, acho que a 

pesquisa, o texto, o projeto tem que ser uma coisa criada pelo autor e desenvolvida pelo pesquisador. 

Então, na minha opinião é o plágio. 

 

10. Pesquisador: Para finalizar, se você pudesse resumir as principais partes que têm em um pré-

projeto. Que orientações você daria para uma pessoa produzir. O que deve ter nos 

objetivos, na justificativa, na metodologia, fundamentação. Se você pudesse resumir os 

principais aspectos de cada parte que você lembrar, por gentileza. 

 

Informante: Isso muda de acordo com cada universidade, cada universidade tem uma maneira de 

pedir esse projeto de pesquisa. Mas, eu começarei com o tema que é uma coisa mais abrangente sobre 

o que eu vou pesquisar, colocaria a minha problemática, o meu objeto de pesquisa que deve ser uma 

pergunta simples, quanto mais simples a pergunta, melhor, porque, às vezes, a pessoa faz uma pergunta 

mirabolante e não consegue responder nada, então uma pergunta simples para a pesquisa ficar 

completa, então eu começaria com o tema, em seguida a problemática,  que é a minha interrogação, a 

minha pergunta, que é aquilo que eu preciso descobrir, é a lacuna que eu tenho. Depois disso, eu iria 

para a justificativa, na minha ignorância, a justificativa seria a relevância do trabalho, justificar o 

motivo pelo qual é importante fazer aquela pesquisa, dentro daquela relevância eu colocaria questões 

como: “por que pesquisar?; a finalidade?; isso vai ajudar quem?; por que é importante que alguém 

fale e pesquise aquilo?”. Então, acho que a relevância é saber quais são as contribuições que eu posso 

dar para o mundo científico, mundo acadêmico, como eu já falei anteriormente, para a própria sala de 

aula, para a prática de professor, dependendo de qual seja a problemática. Depois da justificativa, eu 

iria para os objetivos o que eu quero atingir, qual é a minha meta, onde eu quero chegar, qual o objetivo 

principal na minha pesquisa. Os objetivos específicos é porque dentro daquele objetivo geral, às vezes, 

eu alcançando o lugar “x”eu posso ter ali envolta alguns outros lugares que eu acabo descobrindo 

também, pesquisando aquela problemática. Depois eu vou para o referencial teórico, como eu lhe falei, 

são autores que pensam igual a mim, corroboram para a minhas ideias, são autores, são pessoas que 

estudam o mesmo tema que eu, buscam respostas assim como eu também busco e que possam servir 

como argumento de autoridade para que o meu texto fique cheio de argumentos de senso comum porque 

a gente, o que deixa o nosso texto menos científico é quando a gente utiliza mais argumentos de senso 

comum do que argumentos de autoridade. Então, é preciso buscar pessoas que são autoridades naquele 

assunto que eu estou pesquisando e colocar no meu referencial teórico. A minha metodologia, eu preciso 

explicar de que maneira eu vai ser feita a minha pesquisa, porque eu tenho que saber se existe a 

possibilidade de fazer aquela pesquisa, na minha metodologia eu vou calcular o tamanho da minha 

amostra, eu vou calcular de que maneira eles vão ser pesquisados, às vezes minha pesquisa pode ser 

apenas de cunho bibliográfico, minha pesquisa pode ser de campo, ou pode ser os dois, então eu vou 

colocar ali minha metodologia, qual  tempo que eu vou utilizar, quais são os instrumentos que eu vou 

usar, qual o corpus que vai ser pesquisado, qual a amostra que vai ser pesquisada. Então assim, dentro 

do projeto é mais ou menos isso, eu não tenho considerações finais ainda, pois é um projeto. Eu só vou 

colocar as considerações finais quando eu finalizar e for publicar em forma de artigo, por exemplo. Há 

também as referências, deve concluir com as referências. 
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ANEXO AA – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LG07-17 

1 Pesquisador: Vamos começar a entrevista com o informante L07-17. Como primeira pergunta, 

eu gostaria que você falasse há quanto tempo você terminou sua graduação e se durante a 

graduação você fez trabalhos próximos da pesquisa na qual você está realizando no 

mestrado. 

 

Informante: Eu me formei em abril de 2016, está com um ano. Eu sou formada em Letras português-

francês. Durante a graduação eu não fiz tantos trabalhos e os trabalhos que eu fiz eram voltados para 

várias áreas, só quando eu entrei na iniciação científica foi que eu fui trabalhar com o tema no qual eu 

me inspirei para fazer o projeto, porque na iniciação científica eu trabalhei com os consultórios 

gramaticais, mas por um viés de analisar normas prescritivas. Quando eu tentei a seleção do mestrado, 

a primeira vez, eu inseri um outro projeto voltado para o ensino de língua francesa, só que como eu 

passei na penúltima etapa no ano seguinte eu tive a ideia de reaproveitar a iniciação científica foi a 

única vez que eu trabalhei com esse tema na graduação fora isso eu não tive nenhum contato e aí 

estudando a parte, eu resolvi atrelar a questão do enunciado nos consultórios gramaticais para 

trabalhar a questão da enunciação e da modalidade deôntica que o tema do meu projeto que é o uso 

dos modalizadores em enunciados de consultórios da internet. Então, não; a única vez que eu tive 

relação com esse tema que foi com os consultórios foi na minha iniciação científica, fora isso eu não 

tive, foi a primeira vez mesmo que eu trabalhei com isso. 

 

2 Pesquisador: E que trabalhos na área científica, na área acadêmica, você realizou? Mesmo que 

não seja na sua temática, mas eu queria que você falasse um pouco. Antes de você entrar 

no mestrado que trabalhos você produziu, que trabalhos acadêmicos, se participou de 

eventos, um pouco de sua trajetória acadêmica relacionada à trabalhos e à escrita 

acadêmica. 

 

Informante: Durante a graduação, no curso das disciplinas, eu não lembro de ter desenvolvido 

nenhum trabalho, quando eu estava em algum disciplina o professor ter passado algum artigo, não. Eu 

comecei a desenvolver trabalhos quando eu me envolvi com um projeto de extensão e quando eu entrei 

no PIBID. Quando eu me envolvi no projeto de extensão, eu dava aula de francês em escolas públicas, 

era um projeto da universidade, e a partir daquela experiência desenvolvi um trabalho sobre o ensino 

de língua francesa em escolas públicas, sobre didática também, sobre materiais relacionados ao ensino 

de língua francesa. Aí depois, quando eu entrei no PIBID, eu passei dois anos no programa, e foi nesse 

tempo que eu produzi, então foi a partir da minha experiência, eu vivenciava algumas coisas e ia 

produzindo com o auxílio do professor. Então, eu desenvolvi projeto na área de literatura, realmente 

foram mais na área do ensino mesmo, todos os trabalhos que eu apresentei eram voltados para o ensino 

e foi a partir das minhas experiências mesmo, trabalhando, estagiando. Mas durante o curso, eu não 

lembro de ter desenvolvido nenhum trabalho, em alguma disciplina, foi mesmo por conta própria, e aí 

eu pedia ajuda do professor, ele olhava, e aí apresentava nos eventos. Eu participei de pouco eventos 

fora, foram mais na universidade, eu só participei de um evento fora, em Parnaíba, os outros foram 

todos na UFPI e UESPI. Eu também não apresentei muitas coisas não, mas os trabalhos que eu 

apresentei sempre foram voltados para o meu campo de estágio, as minhas experiências. Mas eu não 

lembro os títulos desses trabalhos, você quer que eu fale os títulos ou apenas da minha experiência 

mesmo? 

 

3 Pesquisador: E durante a escrita do seu pré-projeto que foi aprovado no mestrado o que você 

lembra de textos que você leu para trabalhar com esse projeto ou na estrutura? Eu queria 
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que você falasse um pouco dessas leituras que ajudaram diretamente para você construir 

seu pré-projeto que foi aprovado. 

 

Informante: Em relação à estrutura do projeto; como eu já havia feito um projeto anteriormente, 

porque eu havia tentado a seleção [de mestrado] anterior, e ele também foi aprovado, eu me baseei no 

meu projeto anterior. No anterior, eu me baseei em um pré-projeto de um colega, em relação à estrutura, 

de uma colega que já tinha sido aprovada. E também, porque no edital do mestrado eles dão, tipo, um 

norte: tem que ter introdução, tem que ter justificativa, tem que ter isso, isso e isso. Mas eu não sabia 

bem o que abordar direito nessas seções, e aí em relação à estrutura foi isso, eu me baseei em um pré-

projeto de um colega, que no caso foi no meu pré-projeto passado e esse eu me baseei no meu pré-

projeto passado. Em relação às leituras, muita coisa eu aproveitei da iniciação científica, porque meu 

professor da iniciação, meu orientador, como a gente tinha um grupo de estudo, ele passava muitos 

livros, muitos textos para a gente ler. Então, a partir desses textos foi que eu fui construindo material 

para poder fazer o projeto. Porém, eu fiz o projeto sem orientação, porque minha iniciação científica 

foi de 2014 e eu já não tinha mais tanto contato com o meu orientador. Então eu aproveitei o que eu 

tinha, como eu já tinha me formado, já estava com um ano longe da universidade porque eu estava 

trabalhando, eu fiz meu projeto sem orientação, peguei esses materiais que eu tinha do grupo de estudo, 

pesquisei outros na internet, pesquisei mais teses mesmo, porque eu tinha poucos livros e eu não queria 

pesquisar em artigos, eu queria ir logo para as teses ou dissertações, que eu acho que poderia me 

ajudar mais. Só que eu tive muita dificuldade em encontrar, algumas coisas na questão da enunciação. 

Eu talvez não sabia procurar, hoje eu sei, como antes eu não sabia procurar direito eu não encontrei 

muitas fontes, muitas bibliografias. Então, para construir o projeto, eu, realmente, me utilizei desses 

materiais da iniciação científica, de dissertações que falavam sobre consultórios, eu me baseei muitos 

neles. Em livros que falassem sobre gramática, porque eu ia trabalhar com enunciados gramaticais. 

Então, eu pesquisei muito esses livros que trabalhavam sobre a gramática do português, no uso de 

português e ainda hoje eu tenho esses livros: dicas de gramática, que gramática estudar na escola, da 

Neves; também me baseei muito numa tese do Travaglia que eu ainda hoje tenho, porque ainda preciso 

dela, falando um pouco sobre modalidade, porque eu vou estudar uma espécie de modalidade deôntica 

nos consultórios. Então, em relação aos materiais, foi isso, foi pesquisado na internet, algumas teses e 

dissertações. E aproveitei com o que eu já tinha, os livros que eu tinha do grupo de estudo. E, em relação 

à estrutura, foi essa que eu falei, eu me baseei no meu projeto passado. 

 

4. Pesquisador: Eu não entendi sobre os projetos. Os dois projetos que você fez, que você explicou, 

o primeiro você se baseou em um colega, já esse que você foi aprovada você se baseou no 

que você já tinha feito, foi isso? Você pode repetir essa parte dos projetos que você fez, por 

gentileza? 

 

Informante: Isso, foi dessa forma. 

 

Informante: O meu projeto passado, o da seleção de 2015, eu me baseei em um projeto de um colega 

e também no edital, que fala das seções que deve ter o pré-projeto. E esse de agora, dessa seleção, eu 

me baseei no meu próprio projeto, no que eu tinha me baseado do colega. 

 

Informante: Então assim, foi dessa forma que você entendeu mesmo. 

 

5. Pesquisador: Eu queria que você falasse um pouco da função do pré-projeto na seleção do 

mestrado. Como você viu sendo utilizado seu pré-projeto pela banca, o que você já ouviu 
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de colegas. Então, para você, nessa situação de seleção de mestrado, qual seria a função do 

pré-projeto? 

 

Informante: Quando eu estava tentando a seleção, eu pensava que o projeto era só uma etapa em 

que a gente demonstrasse que a gente entendi da escrita acadêmica, que a gente sabe organizar, eu 

tinha essa visão meio estreita do pré-projeto, achava que era só mesmo uma forma da gente mostrar 

para os avaliadores que a gente sabia ter domínio da escrita, de como organizar as ideias, tema. Depois, 

quando eu amadureci mais um pouco, em relação à isso, eu tenho uma visão diferente hoje do projeto. 

 

Informante: Hoje eu vejo que ele é importante, não só por conta disso. Mas também porque a gente 

vai delimitar uma linha de pesquisa a partir dele, uma linha que a gente tem afinidade, um possível 

orientador, por mais que as pessoas digam que você não vai ficar com o mesmo projeto ou o seu projeto 

vai ter modificações é uma forma também de a gente escolher o caminho que a gente quer seguir, 

baseado no nosso projeto, escolher realmente aquela linha de pesquisa, enfim. 

 

Informante: Aí quando eu entrei no mestrado, eu vi que o projeto tem uma dimensão bem maior. Por 

exemplo, o meu já sofreu algumas modificações, porque como eu submeti para uma orientadora e fiquei 

com outra, ela modificou algumas coisas do projeto. Então, quando ele estiver finalizado, pronto, eu 

vejo que a partir dele que a gente vai escrever a nossa dissertação. Então, ele tem essa importância de 

está tudo bem organizado para que a gente não se perca futuramente quando a gente estiver escrevendo 

a dissertação. Então eu vejo que ele tem essa função assim importante, como se ele delimita-se tudo 

bem direitinho, os objetivos, o que a gente pretende, de uma forma bem simplificada para que a gente 

desenvolva nossa dissertação a partir dele. Então, quando eu entrei no mestrado eu tive essa visão mais 

abrangente do projeto. 

 

6. Pesquisador: E sobre os aspectos formais, voltando um pouquinho agora para a estrutura do 

projeto, o que você acha que é imprescindível, o que não pode faltar no aspecto estrutural 

de um pré-projeto? 

 

Informante: Essa questão é um pouco difícil, porque eu acho que tudo é importante [risos] no 

projeto, desde a justificativa ao cronograma. Mas, eu acho que uma pesquisa não pode faltar a questão 

dos objetivos, da justificativa também, acho relevante justificar por que quer desenvolver aquele 

trabalho, quais foram os motivos nos fizeram chegar àquele tema, desenvolver isso. Mas é bem difícil, 

vou ouvir o áudio de novo.  

 

Informante: Certo o que não pode faltar no aspecto estrutural, né? 

 

 Informante: Desculpa Bruno, eu fico pensando aqui e esqueço de mandar o áudio. 

 

Informante: Voltando a questão do que eu acho que não pode faltar, embora eu acho que tudo seja 

importante. Como eu falei a questão da justificativa eu acho imprescindível, tem que ter no projeto, a 

questão da relevância da pesquisa, por que aquela pesquisa pode trazer contribuições, nem sei se não 

minha eu botei, mas [risos] eu acho muito importante ter isso, a questão também dos objetivos e de 

como a gente vai desenvolver o projeto, como aquele projeto vai ser desenvolvido, eu acho muito 
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importante ter isso, porque vai ser um norte, para desenvolver futuramente a dissertação desenvolver 

o tema. Então, tem três coisas que eu acho importante: a justificativa, os objetivos e a metodologia. Os 

outros também são importantes, mas esses eu acho que são imprescindíveis, tem que ter no projeto. A 

questão do referencial teórico, o problema, mas esses três eu considero bem mais importantes. 

 

7. Pesquisador: E sobre as características de uma pesquisa linguística no seu projeto, o que você 

acha que demarca o território da área da linguística na sua pesquisa e que não pode ser 

pensado para outra área? O que você acha que caracteriza a pesquisa linguística no seu 

trabalho? 

 

Informante: Sim, eu nunca tinha pensado nisso [risos], mas o que demarca minha pesquisa como 

voltada para a área da linguística e não para outra área... eu lembrei um pouco do meu projeto anterior 

que ele era muito voltado para o ensino de línguas, de língua francesa, em relação ao projeto anterior 

essa pergunta me fez pensar um pouco que ele poderia servir até para outra área, que não fosse a área 

da linguística, mas esse meu projeto agora, que acho, eu me dedico a trabalhar a questão realmente da 

língua em uso, no caso dos enunciados, então eu acho que isso demarca um pouco, porque a linguística 

que vai estudar isso, a questão da linguagem, da língua; e como eu me proponho a trabalhar com 

enunciados, com a questão da enunciação, eu vejo que somente a linguística poderia fornecer suporte, 

para que eu desenvolva o meu projeto, não sei se eu respondi direito, se você entendeu, mas eu acho 

que assim fazendo a comparação, porque realmente isso me fez pensar, eu nunca tinha parado para 

pensar nisso e aí eu lembrei do meu projeto. Eu não sei se você entendeu direito o que eu quis dizer. 

 

8. Pesquisador: Sim, sim, eu entendi. E se você fosse orientar uma pessoa, o que você diria para 

ela: “olha isso jamais deve aparecer em um pré-projeto”, ou então “tais informações 

jamais deve aparecer em um pré-projeto”. O que você diria para ela? 

 

Informante: Essa pergunta também é muito difícil porque ela é muito subjetiva. Assim, com o pouco 

conhecimento que eu tenho, eu acho que eu poderia auxiliar na parte da estrutura do projeto, o que 

deve ter, quais seções deve ter ou quais seções não deve ter, baseado no meu pouco conhecimento em 

projeto. E eu também acho que auxiliaria na questão das normas, citação, porque eu acho que isso seja 

muito importante, a pessoa se utilizar muito de autores que ela não cite, por exemplo, isso pode ser 

plágio, isso pode levar o projeto a levar nota zero, então eu auxiliaria nisso. Em relação a conteúdo, é 

muito complicado porque se eu não tiver conhecimento daquele conteúdo como é que eu poderia 

ajudar? Mas eu falaria para ele não se utilizar de senso comum de que realmente se baseasse em teorias, 

em autores para construir o projeto, para a pessoa construir o projeto, não se utilizasse muito no que 

ela acha que deve ser. Enfim, que se utilizasse mais de fundamentação. Eu não sei Bruno, isso é muito 

subjetivo, dizer para uma pessoa o que não deve ter, enfim eu não sei [risos]. 

 

9. Pesquisador: Eu queria que você voltasse um pouco para a pergunta sobre o que é 

imprescindível ter no projeto, se você pudesse detalhar e resumir um pouco das 

informações de conteúdo dos objetivos, da fundamentação teórica, da justificativa, da 

metodologia que você citou; eu gostaria que você voltasse um pouquinho e falasse sobre 

isso, como se tivesse orientando um colega, de maneira bem sucinta.  

 

Informante: A primeira coisa que eu acho que eu falaria para a pessoa é que ela buscasse um tema 

em que ela pudesse identificar naquele tema, que ela pudesse trabalhar, desenvolver algum projeto 

naquela área, eu já fiz isso recentemente, eu falei para uma amiga que quer fazer um pré-projeto não 
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começou ainda e ela estava meio desnorteada. Então, eu disse para ela olhasse o edital e visse primeira 

a questão do tema e depois do tema, eu auxiliei ela a procurar referenciais que falassem sobre a leitura, 

no caso do tema que ela mais se identificou foi em relação à leitura, então eu ajudei ela na questão do 

referencial e disse para ela pegar os principais autores que falam sobre aquele tema, depois que ela 

lesse um pouco sobre o tema, sobre a questão da aquisição da leitura e tudo, dos principais autores aí 

ela conseguiu definir um tema específico e depois que ela definiu esse tema, ela me perguntou com 

relação à estrutura, então eu mandei o meu projeto e eu expliquei um pouco sobre as temáticas, então 

eu posso relatar isso. Em questão dos objetivos, eu falei que ela fizesse um objetivo geral em que ela 

pudesse trabalhar de maneira geral e a partir daquele objetivo ela ia construindo os objetivos 

específicos que são objetivos que vão partir do geral, certo. Então, eu vou por partes porque senão meu 

áudio ficará muito grande. Primeiro eu pedi que ela construísse os objetivos para ela tivesse isso na 

cabeça dela  

 

Informante: Depois disso, em relação ao problema… 

 

Informante: Eu pedi para que ela visse se o tema que ela escolheu é… 

 

Informante: Desculpa, os áudios estão indo sozinhos. Eu só queria te perguntar se eu posso falar 

dessa experiência e aí eu ia dizendo o que eu acho sobre as seções, pode ser? 

 

Informante: Em relação ao problema, eu pedi para que ela pensasse em alguma pergunta que ela 

pudesse a partir dessa pergunta desenvolver alguma solução em relação ao que ela estava pensando, 

ao tema que ela estava pensando. 

 

Informante: Na questão da justificativa, eu acho que deve ter porque você quer fazer aquele projeto, 

qual a motivação levou você a desenvolver aquele tema, a parte inicial, como foi que eu cheguei àquele 

tema, que me levou, quais foram as motivações, por que essa pesquisa pode ser relevante. Então, eu 

acho relevante na justificativa também trabalhar a questão da relevância do tema e se esse tema pode 

trazer alguma contribuição ou não, porque alguns temas podem ter a contribuição, por exemplo, para 

alunos ou para o ambiente daquela pesquisa. 

 

Informante: Em relação ao referencial teórico, eu falei para que ela pesquisasse realmente temas da 

área e temas também específicos, porque eu já vi projetos que as pessoas abordavam temas tão 

abrangentes que não abarcava ali a delimitação da pesquisa. Então, eu acho que o pesquisador deve 

procurar realmente na linha de pesquisa ser bem específico para os principais autores que trabalham 

o tema e no referencial também deve haver alguns conceitos porque, dependendo de quem ler se for um 

assunto desconhecido é importante que tenha assim essa fundamentação dos principais autores, sobre 

o conceito do tema da pesquisa. Então, eu acho que no referencial isso pode ser bem explanado. 

 

Informante: Em relação a metodologia, é realmente como propor a investigação da pesquisa, é o 

passo a passo da pesquisa, como ela vai ser desenvolvida, qual é o corpus da pesquisa, se a pesquisa 

vai ser de campo, se vai ser qualitativa ou quantitativa, quais são os materiais que podem ser usados, 

se vai ser por meio de entrevistas, ou se vai ser por meio de outras pesquisas, vai ser os passos que a 

pesquisa vai ser desenvolvida. 
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ANEXO BB – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT01-17 

1. Pesquisador: Iniciando a conversa com o informante LT01-17: Bom dia! Como 

primeiro tópico, gostaria de saber: como foi sua graduação? Seu contato com a 

pesquisa? Se você participou de PIBIC, que contatos você teve com o tema que 

você está trabalhando no mestrado? 
 

Informante: Bom dia. Eu participei de ICV na minha graduação, mas não foi na área que eu estou aqui 

no mestrado, lá eu trabalhei com operadores linguísticos, e meu interesse pela área de pesquisa que eu 

estou aqui agora veio através do meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz uma análise comparativa 

entre questões de literatura do ENEM-2015 com questões da terceira etapa do PSIU-2010 que era o 

antigo vestibular da Universidade Federal do Piauí. Então, eu fiz esse estudo comparativo e tive esse 

interesse de prosseguir no mestrado, só que aqui eu analiso questões do ENEM, eu não analiso mais 

questões do PSIU. Meu contato com a pesquisa foi assim, como eu já falei a questão do ICV, eu fiz 

algumas monitorias tanto em literatura como em linguística, mas eu fiz apenas 1 ano de ICV que foi 

com operadores linguísticos. 

 

Informante: Além disso, eu esqueci de falar, o meu trabalho de conclusão de curso foi com o mesmo 

orientador que eu estou aqui no mestrado, ou seja, eu estou prosseguindo os estudos com a mesma 

pessoa. 

 

2. Pesquisador: Há quanto tempo você terminou a graduação? E durante a 

produção do seu pré-projeto, você leu algum texto ou quais textos você leu para 

produzir seu pré-projeto, no caso esse que você foi aprovado no mestrado? 

Queria que você falasse dessa sua fase de preparação do pré-projeto para o 

mestrado. 
 

Informante: Eu terminei minha graduação em 2015.2. No ano de 2016, eu fiz minha especialização em 

literatura contemporânea. A minha preparação foi o seguinte: eu estava conversando com meu orientador 

do TCC, que é o mesmo agora do mestrado, e falei com ele sobre meu interesse em fazer um pré-projeto 

para entrar no mestrado e falei que queria continuar com a mesma temática, aí a gente teve essa ideia de 

analisar 5 anos do ENEM, abordagem da literatura do ENEM de 2013 à 2017. E como eu já tinha várias 

coisas falando sobre o ENEM  do TCC, digamos assim, eu já tinha uma fortuna crítica a respeito, eu 

aproveitei esse material e fui reler para fazer meu projeto e também outras coisas que meu orientador 

sugeriu que eu lesse. Então, eu li outras coisas para relacionar com a questão da identidade do leitor, do 

aluno; aí eu li outros textos também da Profª Regina Zilberman e o restante eu já tinha que era a questão 

de trabalhos que analisavam questões de literatura do ENEM, como eu já tinha feito no meu TCC e eu 

só fiz reaproveitar, digamos assim. 

 

3. Pesquisador: Durante a graduação, quais textos acadêmicos você teve contato? 

Você falou da monografia, queria saber se você produziu artigos, participou de 

eventos, como foi sua vida acadêmica quando se refere ao contato com os textos 

acadêmicos? 
 

Informante: Na realidade, eu participei de dois [eventos]  somente, de comunicação, que foi o IFDM, 

que ocorreu aqui mesmo em Teresina, e o ENEL, que ocorreu em Fortaleza; participei desses dois com 
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comunicações, mas não fiz artigos para publicar; tenho um artigo publicado em um livro sobre 

operadores linguísticos que foi o trabalhado no meu ICV e fiz basicamente outros dois artigos, em outras 

duas disciplinas que a professora exigiu que a gente fizesse, só que esses foram em parceria, ou seja, 

todos esses artigos a gente fez em parceria; ou em dupla, quando a professora passava, ou em trios. Mas, 

individualmente eu não tive nenhuma produção de artigo científico. 

 

4. Pesquisador: E sobre essa sua prática, essa sua participação na seleção do 

mestrado, queria que você falasse sobre a função do pré-projeto, como é que 

você viu o pré-projeto funcionando dentro dessa situação de seleção de 

mestrado? 
 

Informante: O pré-projeto, na minha visão, digamos que é como se fosse a porta de acesso, porque você 

só pode fazer a inscrição no mestrado, você só pode concorrer se tiver um pré-projeto e, digamos assim 

também, muitos já fazem com uma direção sobre o que quer estudar, apesar de acontecer que muitos 

mudam de pré-projeto, ou seja, às vezes esse pré-projeto é visto só como uma forma de ingresso mesmo 

no mestrado, quando chegam, quando entram no mestrado, muitos mudam de pré-projeto, muitos 

mudam tema, vão para outros assuntos; isso acontece muito, na minha opinião, para se adequar a linha 

do orientador, muitas vezes você faz para um orientador e aí você passa para outro orientador, aí você 

tem que mudar de pré-projeto, ou às vezes, mesmo sendo o orientador que você fez direcionado a ele, 

mas ele [orientador] sugere que você mude e aí acaba mudando, não é o meu caso, mas muitos colegas 

já mudaram de pré-projeto, perceberam que não era mais aquilo que eles [colegas] queriam trabalhar. 

Então assim, na minha visão, é uma porta de acesso, repetindo, para entrar  no mestrado você precisa do 

pré-projeto e para muitos é só isso, porque eles mudam de pré-projeto quando entram e para outros 

podemos dizer que é uma direção, digamos que a partir dali é o ponto de partida, é a partir dali que você 

vai partir e fazer realmente um projeto para a sua dissertação. 

 

5. Pesquisador: Que aspectos formais da estrutura do pré-projeto você explicaria 

para um amigo que você considera essenciais? “Olha, essas partes aqui na 

estrutura do pré-projeto não podem faltar”, quais você indicaria para ele? 
 

Informante: Eu acredito que as partes essenciais é a identificação do problema, ou seja, com o que você 

vai trabalhar, qual o problema de pesquisa que você encontrou e também os objetivos, a justificativa, a 

revisão de literatura e a metodologia; aliás, são praticamente todos que eu estou falando aqui, porque 

assim, lá no edital do mestrado eles já dão uma tabela, dizendo como é que eles querem, mas por 

exemplo se fosse falar: “olha, o que não deve faltar se quisesse”, porque para mim teria que ter todos, 

identificação do problema, objetivos, justificativa, a revisão da literatura, a metodologia e as referências, 

ou seja, o completo, digamos assim. Aí só não falei da questão das hipóteses, porque lá também não tem 

no edital. Mas digamos que de essenciais mesmo seria o problema, os objetivos e a revisão de literatura; 

mas se eu fosse indicar, eu indicaria todas essas: identificação do problema, objetivo, justificativa, 

revisão da literatura, metodologia e referências; ou seja, o completo, a parte que que eu não falei foi 

apenas a questão das hipóteses, mas acho que seriam essenciais também, a pessoa colocar também 

alguma hipótese, eu não sei se caberia na parte do problema, porque lá não tem essa parte separado das 

hipóteses, mas eu acredito que ficaria nessa parte da identificação do problema. 
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6. Pesquisador: E na questão do conteúdo, das informações que devem aparecer 

dentro do texto, o que você indicaria que não pode faltar? Por exemplo, crítica 

positiva, citação, nesse sentido. 
 

Informante: Eu acredito assim que as citações são essenciais, elas têm que aparecer dentro do seu texto, 

porque são através delas que você vai fundamentar sobre o que você está discorrendo, sobre o seu 

problema de pesquisa. Então, as citações são essenciais tanto as diretas como as indiretas, porque ali são 

autores que falaram da sua temática e você precisa delas. Eu acredito que a respeito da crítica, depende, 

se você encontrar a respeito do seu trabalho uma crítica positiva, você deve colocar, ou seja, “o autor 

fulano está criticando isso” ou uma crítica mesmo que você levanta sobre uma questão do seu trabalho. 

Acredito que uma crítica positiva seria isso ou de alguém que faz uma crítica a respeito disso ou você 

mesmo, levantar a partir do que é dado uma crítica a respeito e as citações são essenciais.   

 

7. Pesquisador: E sobre a caracterização, muita gente fala das características da 

linguística e da literatura que são diferentes, eu queria que você desse sua 

opinião o que você vê dentre essas duas áreas, o que caracteriza no seu projeto 

ou de seus colegas a diferença entre linguística e literatura? Que características 

você poderia indicar que tratam dessa diferença, apresentam essa diferença? 
 

Informante: Confesso que fiquei um pouco em dúvida, porque agora que a gente está pagando a 

metodologia da pesquisa e agora que a gente está entendendo algumas coisas a respeito disso, sobre a 

questão da pesquisa em ciência literária, essas coisas. Eu acredito que, claro que há uma diferença, 

porque na literatura a abordagem é mais de obras, você faz análise de obras, acredito que uma diferença 

crucial seja na metodologia, no como fazer. Eu acredito que o como fazer literário é bem diferente do 

como fazer na linguística. Eu acredito que a forma como você vai proceder para alcançar ou para realizar 

o seu trabalho. Eu acredito que é diferente entre as duas, aliás, eu acredito não, é diferente entre as duas 

áreas. Na linguística é diferente do que a gente trabalha na literatura, ou seja, no que diz respeito ao 

método eu acredito que é o ponto “X”, crucial, onde se diferenciam essas duas áreas. Como por exemplo, 

você vai analisar uma obra literária e como você vai fazer para chegar ao ponto que você quer, e aí pode 

ser totalmente diferente de como você vai analisar ou fazer uma pesquisa lá na área da linguística, em 

análise do discurso, por exemplo, você pega capa de revistas, então você vai fazer uma análise para você 

chegar ao seu objetivo, a metodologia, o método que você vai utilizar ou como, a forma, que você vai 

proceder para chegar ao seu objetivo é totalmente diferente do que, por exemplo, um colega, lá da área 

da literatura vai fazer para analisar uma obra literária. Então, eu acredito que a diferença reside nessa 

parte, apesar de, eu reitero, como agora que a gente está pagando [a disciplina], agora que a gente está 

conhecendo um pouco como é esse fazer literário, digamos que eu não tenha muitas condições de 

estabelecer essa diferença, mas eu acredito nisso. 

 

8. Pesquisador: E sobre a questão das orientações que você daria para uma pessoa 

fazer um projeto de sucesso, eu sei que você já falou bastante de vários aspectos, 

mas eu gostaria que você resumisse, tipo: “ah, tal coisa tem aparecer em 

determinado ponto da seção do projeto do mestrado”. Queria que você fizesse 

um resumo do que é mais importante, falando também das seções que são 

importantes para a produção do texto. 
 

Informante: Seguindo o que eles estabelecem lá no edital sobre como eles querem o pré-projeto, eu 

acredito que a identificação do problema é essencial que você fale sobre o que você vai trabalhar e qual 
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é o problema, o que você encontrou  que é pertinente estudar aquilo, ou seja, você apresentar o problema 

de pesquisa, confesso que nessa parte do problema a gente tem dúvida a respeito desse problema de 

pesquisa, mas acredito que seja aquilo que você vai trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar sobre o 

ENEM, no caso a questão de literatura do ENEM, então eu apresentar meu problema de pesquisa é essa 

questão de ver as abordagens das questões de literatura como uma desvalorização do ensino de literatura, 

através dessa abordagem de questões podemos perceber isso, então seria através dessas questões 

perceber essa desvalorização do ensino, eu apresentaria meu problema como: eu falaria do ENEM e tal; 

e no final dessa seção eu colocaria justamente isso. Sem falar que às vezes, pelo menos no meu, a gente 

acaba colocando a questão do objetivo dentro do problema de pesquisa. Na seção seguinte, que seria os 

objetivos, você colocar o objetivo geral, e como a gente está entendo agora em Metodologia da pesquisa 

que eu não tinha me atentado a isso, mas que você preste atenção que o objetivos específicos sejam um 

desdobramento do objetivo geral, ou seja, que eles possam estar dentro, que muitas vocês estabelece um 

objetivo geral e você não percebe que algum objetivo específico está bem dentro daquele objetivo geral; 

e também essa questão de você se ater para perceber que você possa cumprir aquilo em dois anos, que 

muitas vezes, a gente coloca várias coisas lá, você coloca os objetivos e não percebe que aquela 

quantidade de coisa você não será capaz de fazer em dois anos, então fique atento também a isso, 

procurar se perguntar, quando chegar nessa questão de objetivo, assim: “será se eu vou conseguir fazer, 

cumprir esses objetivos em dois anos que é o tempo que eu tenho?”; é essencial isso, você se fazer essas 

indagações. Na seguinte, na questão da justificativa, você procurar justificar, eu aconselho você citar 

algum teórico nessa parte também, para te ajudar a justificar por que é pertinente o que você vai estudar, 

ou seja, por que é importante você estudar aquele problema que você está desenvolvendo. E na revisão 

de literatura, que você coloque os teóricos abordando sobre o problema que você está tratando, ou seja, 

como no meu caso, os teóricos que analisaram questões do ENEM e também a questão da identidade do 

leitor, também teóricos relacionados a isso. E na metodologia, você procurar colocar, realmente, como 

é que você vai fazer o seu projeto dizer de que cunho é a pesquisa e tal, e se é bibliográfica ou 

documental, e aí você vai argumentando sobre isso. Uma questão que o professor [de metodologia do 

mestrado] falou para gente que extistem algumas áreas que tem uma metodologia própria, então a pessoa 

tem que observar isso também, por exemplo, quem vai trabalhar com espaço, possui uma metodologia 

própria para trabalhar com isso, no meu caso que vou trabalhar com questões do enem ele disse que tem 

uma metodologia própria também e a maioria coloca que a pesquisa é de cunho qualitativo e 

bibliográfico. Então, são só esses detalhes, não esquecer também do cronograma de fazer direitinho, 

procurar as etapas e as referências; é isso. 

 

Informante: Acredito que ao final da disciplina de Metodologia e quando for próximo ano na 

apresentação do projeto, eu saberei com mais propriedade de como indicar para uma pessoa como fazer 

um pré-projeto. 

 

9. Pesquisador: Para finalizar, o último tópico para a gente discutir seria sobre o 

que jamais deve aparecer no pré-projeto? Se no projeto da pessoa aparecer isso 

ela pode ser reprovada. 
 

Informante: Eu acredito que uma informação que poderia reprovar no pré-projeto seria a questão de, por 

exemplo, muita gente acha que botar várias referências no seu pré-projeto, por exemplo, você vai fazer 

o seu pré-projeto e você coloca muitas referências, ou seja, você utiliza muitos teóricos e aí, às vezes, o 

que pode acontecer é você não ter o domínio desses teóricos e aí você acaba se perdendo; como o próprio 

nome já diz, é um pré-projeto então não é necessário você colocar muitas referências e isso também vai 

ser um impacto, ou seja, vai passar da quantidade máxima de laudas que eles pedem, que no máximo 

10. Então se você for colocar teóricos demais, ou você não vai conseguir colocar todas as partes que 

eles querem lá que é a questão da ordem que a gente já falou, a identificação do problema, a justificativa, 



 

 
578 

 

os objetivos, ou você não vai conseguir colocar todas elas, ou então vai ultrapassar a quantidade de 

páginas, e aí com certeza, você será reprovado. Então eu acredito que seria essa questão da cautela de 

não colocar tantos teóricos, ou seja, colocar somente aqueles que sejam suficientes para aquele pré-

projeto, então eu acredito que seja isso. Então, acredito que seja isso, a questão de você ter o cuidado de 

você não colocar muitas referências, porque isso pode até te levar a você se perder durante a entrevista, 

você colocar muita coisa. Então seria isso, essa questão dos teóricos que refletiria no caso em uma 

quantidade de páginas maiores do que o exigido ou até mesmo de alguma seção que eles pedem lá, que 

eles exigem, de você não colocar, aí nesse caso você seria reprovado, isso é a minha opinião, porque eu 

ia falar outra coisa, mas acredito que isso seria absurdo, isso ninguém iria fazer que é colocar, por 

exemplo, o projeto em primeira pessoa, você escrever em primeira pessoa do singular, mas isso seria 

algo muito elementar e essa pessoa não teria nenhuma noção, então eu volo nessa outra questão na 

quantidade de referências. 
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ANEXO CC – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT02-17 

1. Pesquisador: Iniciando a conversa com o informante LT02-17. Boa tarde. 

Primeiramente, queria que você falasse há quanto tempo terminou a graduação e se 

durante a graduação participou de projetos de iniciação científica. 

 

Informante: Quanto ao término da graduação, foi em 2016.2 que teria uns 5 meses, segundo o 

calendário. Eu participei, para falar a verdade, só de um projeto de iniciação científica durante a 

graduação, já concluindo o curso, porque a maioria dos professores, as áreas de interesse não eram 

tão, digamos, interessantes; e, de certo modo, essa foi a única que me atraiu e foi muito importante para 

o desenvolvimento do projeto de pesquisa por conta do trabalho, metodologia. 

 

1. Pesquisador: É verdade, às vezes as linhas de pesquisas não abrangem todas as áreas e 

acaba não sendo interessante. E sobre isso, do seu interesse, queria que você falasse um 

pouco se, durante a graduação, você se envolveu com o tema que você trabalha atualmente 

e o que lhe despertou, durante a graduação, para estudar esse tema? 

 

Informante: Em relação como isso aconteceu, durante a graduação, assim, não são tantas as 

disciplinas que nós temos na nossa área, tem mais disciplinas de áreas pedagógicas e tal. Mas não sei 

nem dizer exatamente, porque isso aconteceu à medida que algumas disciplinas foram sendo pagas, a 

gente recorria a bibliografia e essa bibliografia a gente lia, e na bibliografia dessa bibliografia a gente 

acaba descobrindo certos livros e indo atrás desses temas. Quando eu participei do ICV, o professor se 

propôs a trabalhar com a área dele, que não me interessava completamente, mas acabaria sendo 

bastante útil no meu trabalho, porque no pré-projeto para o mestrado, ele acabaria sendo a estrutura 

argumentativa central do projeto, sendo que os temas que de fato queria abordar seriam paralelos, 

seria filosofia e religião relacionados ao texto. Mas, o que acabou me levando a isso mesmo foi uma 

série de leituras paralelas, paguei algumas leituras gerais, como teoria da literatura, introdução a 

teoria da literatura; disciplinas que me levaram a conferir outros livros. Os professores acabavam, às 

vezes,  oferecendo os livros e nesses livros a bibliografia, como eu lhe falei, eu acabei encontrando 

livros que me interessavam. E também, às vezes, como você lê muito, acaba sendo voraz, acaba pegando 

um monte de livro na biblioteca e vai, pega uma coisa, pega outra, até que acaba encontrando. Mas 

isso aconteceu de forma aleatória, não foi uma coisa exata não, por parte dos meus interesses e por 

outra parte uma filtragem ocorrida durante o curso com essas disciplinas.  

 

2. Pesquisador: Então, você foi indo atrás conforme a bibliografia indicava outros temas e 

você foi atrás. E sobre isso, queria que você falasse um pouco desse seu trajeto de contato 

com os textos acadêmicos, que textos acadêmicos você produziu e como é que você foi tendo 

essa curiosidade de procurar esses outros textos, teóricos, que você falou que um ia levando 

a outro tema; gostaria que você falasse um pouco sobre isso. 

 

Informante: Quanto à produção de textos acadêmicos, eu pesquisava alguns artigos das mais 

diversas áreas, seja das disciplinas que os professores exigiam ou a respeito daquilo que eu queria 

pesquisar, que seria a relação entre espaço, filosofia e religião em determinado romance. E assim, em 

relação à produção de textos acadêmicos, minha, a única produção que eu fiz foi esse relatório da 

iniciação científica voluntária, mas fora isso, para ser sincero, a nossa graduação nessa universidade 

raramente exige produção de artigo, digamos de gêneros textuais desse modelo, a gente sabe que é uma 

deficiência da universidade, deficiência de professor, deficiência dos alunos, essas coisas a gente sabe 

como funciona. Mas, se não for nesses casos em que o professor se envolva com o aluno em um projeto 

de pesquisa é pouco provável que o aluno produza alguma coisa. Eu só cheguei a produzir esse 

relatório, geralmente, dividido em duas partes: parcial e final. No final a gente expande, eu fiz esse 
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relatório para um projeto de pesquisa para o professor Carlos André Pinheiro, envolvido com a área 

Teoria do Espaço Literário, eu fiz meu projeto de pesquisa na área, estudando um livro do João Gilberto 

Noll, um romance chamado Harmada, estudando perspectivas espaciais nesse romance; coisas que 

envolviam simbolismo, acabei falando um pouco sobre religião, o professor deixou um pouco aberto 

para mim e ao deixar aberto ele, de certo modo, manteve meu interesse pela área dele, eu pude discutir 

outras coisas que acabavam resvalando da área dele. Essas foram minhas produções acadêmicas. 

 

3. Pesquisador: E sobre a produção do seu pré-projeto, como foi que você fez ele? Você pode 

descrever um pouco desse trajeto. Como foi que você chegou aos textos? Que textos você 

leu? Se você leu manuais? Se você só leu textos teóricos. Se você conversou com o 

orientador ou colegas. Você poderia fazer sobre seu trajeto de produção do pré-projeto? 

 

Informante: Assim, quanto aos textos teóricos que eu fui lendo ao longo da graduação, como as 

disciplinas de Teoria da Literatura sempre lidavam com um objeto muito, digamos, maleável, extenso; 

ela tende a passar pelas mais diversas perspectivas de análise, desde análise imanentistas à análises 

não imanentistas correntes textualistas e não-textualistas; e nesse percurso na própria história da teoria 

da literatura a gente acaba pegando textos que envolvem a área da filosofia, campo da estética, texto 

na área de antropologia, no estruturalismo a gente acaba vendo alguns autores, aí eu fui me 

interessando por autores como Claude Levi-Strauss, que, por fim das contas, acaba se afastando da 

teoria da literatura, mas acaba falando de religião, de sociedade e mitologia; e esses textos, um texto 

puxa o outro e você vai indo atrás, fui me levando a pesquisar isso, fui na biblioteca e pegava textos 

dos mais diversos autores, como por exemplo, li textos como a estética da recepção, textos como do 

[áudio cortado], li textos do Claude Levi-Strauss, como Mitológicas; li textos como a filosofia de Paul 

Ricoeu, a metáfora viva, ideologia e utopia; sempre textos que envolviam filosofia, linguagem, 

antropologia relacionado a linguagem, sempre textos que fossem dentro da teoria da linguagem, que aí 

acaba mantendo uma linha determinante de pesquisa, como a literatura é um tipo de linguagem, eu 

acabei me encaminhando para isso. Por que ela trabalha com esses limites que são tão difíceis da 

ciência tradicional contornar? Fui me levando a ler os mais diversos textos, textos de filósofos como 

Nietzsche, como os intérpretes do Nietzsche, porque ele tem muito a ver com essa, suposta virada 

linguística. A gente sabe que essa virada linguística é só um nome para uma coisa que vem acontecendo 

há muito tempo, desde a idade média já tinha isso, relação nominalismo versus realismo. Mas o que 

importa é que esse interesse pela filosofia da linguagem acabou me mantendo dentro desse ambiente, 

desse campo do estudo da linguagem, mas pelo interesse que eu tive pela literatura inicial que é meu 

interesse central. 

 

4. Pesquisador: Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a sua visão sobre o pré-

projeto dentro dessa situação de avaliação do mestrado, como foi que você viu o 

funcionamento do pré-projeto dentro da seleção? Se você acha que é um gênero 

desnecessário ou é necessário? Então, como você julga desse uso do pré-projeto na situação 

de seleção de mestrado? 

 

Informante: Para ser sincero, o pré-projeto é um percurso muito difícil, porque, como a gente não 

tinha domínio da disciplina de metodologia, não nos apropriamos bem da estrutura desse tipo de 

trabalho, acabamos tendo muita dificuldade. Na realidade, a minha ideia surgiu através da leitura 

desses textos teóricos, como eu havia dito, acabei filtrando; o que me levou a filtrar a ideia do pré-

projeto foi o próprio romance, o livro que é objeto do pré-projeto me fornecia e a fortuna crítica do 

romance me fornecia também; a partir disso eu consegui desenvolver o problema, que inicialmente se 

manteve um pouco vaga e aí eu fui conversando com colegas, perguntar para o meu orientador, mas 

como ele não podia dar opinião nenhuma porque ele fazia parte da banca de avaliação do pré-projeto, 

então eu tive que me virar só. Aí procurei manuais, ajudou em parte mas não ajudou muito, me ajudou 

em relação às outras seções, como metodologia, justificativa, etc. Mas na parte da revisão, me surgiram 
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ideias após eu ter enviado o pré-projeto e durante a entrevista, eu acabei fazendo, digamos, notas de 

rodapé durante a apresentação, fazendo uma complementação do pré-projeto, mas no geral eu me virei 

só mesmo, aquela coisa: se vira aí, vai lendo, vai tentando montar alguma coisa; como eu disse, a 

fortuna crítica que me ajudou muito, como ela acaba mostrando os problemas mais comuns no texto, 

eu percebi uma lacuna teórica e tentei montar meu projeto justamente aí, uma lacuna teórica de 

temática, porque muitos falam da filosofia niilista nesse romance e outros falam da relação do 

gnosticismo também no romance, um em relação ao discurso niilista e outro em relação ao imaginário 

gnóstico, ou seja, filosofia de um lado e religião do outro. O que eu percebi é que esse imaginário 

religioso era uma transformação do discurso filosófico, aí eu propus isso como uma sugestão para o 

projeto, que era a lacuna teórica, que uns teóricos falavam de uma coisa e outros de outra, mas nenhum 

juntando as duas coisas, tentei fazer isso. Surgiu como um click, nas leituras de alguns textos, que eu 

estava estudando sobre o niilismo de um teórico italiano Franco Volpi, o niilismo, e um texto do Hans 

Jonas chamado A religião gnóstica, e em algumas passagens desses livros eles falavam da relação entre 

as duas coisa, e eu percebi que essa possibilidade era possível de ser desenvolvida no meu projeto de 

pesquisa.  

 

5. Pesquisador: Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto dentro da seleção, como 

é que você viu a arguição sobre seu projeto? Como você viu o funcionamento do pré-

projeto na seleção do mestrado? 

 

Informante: Eu acredito que é inevitável, a gente só consegue manter uma proposta coerente se 

elaborarmos algum tipo de trabalho, eu não vou dizer que o projeto é exatamente a melhor solução 

para se fazer isso, pode ser que exista coisas parecidas com um projeto que não tenha os mesmos moldes 

que nós temos aqui: metodologia, justificativa, etc. Mas é uma coisa que não tem como fugir muito não, 

algo que tenha uma estrutura pelo menos semelhante quanto a parte de problema, hipótese e a revisão 

literária, na qual você desenvolve uma parte da discussão problemática do projeto, como você vai fazer, 

e dentro da avaliação, da seleção do mestrado, eu vejo o projeto como uma maneira de filtrar as 

propostas que vem, porque tem gente que chega com um monte de propostas, mas não está preparado 

ainda para desenvolver isso e o projeto, de certo modo, reflete a preparação dessas pessoas, pessoas 

que acham que estão preparadas, mas não possui a capacidade de lidar com isso, já que você adentra 

no mestrado você tem que cumprir com uma série de coisas e uma delas é produção acadêmica. Então, 

essa produção acadêmica que, como eu disse, na graduação é deficiente, é que vai ser exigida com 

certa cautela você tem que se manter num ritmo no qual leitura e produção sejam simultâneas, e eu 

acho que o pré-projeto vem para evitar pessoas que não estejam preparadas não façam isso, não estejam 

nesse lugar. 

 

6. Pesquisador: Eu queria que você resumisse o que você julga ser mais importante na parte 

estrutural do pré-projeto, normas desse tipo, o que você afirma: olha, isso eu acho que é 

mais importante para a produção do pré-projeto. 

 

Informante: O que eu acho que é mais importante acredito que a parte da introdução, na qual a 

gente apresenta o problema, apresenta a hipótese, a solução do trabalho, pelo menos uma solução 

provisória e a parte da fundamentação teórica que é a revisão de literatura, acho que essas são as 

partes mais importantes, até mesmo mais que os objetivos, porque esses objetivos são bastantes 

maleáveis, eles acabam sendo modificados ao longo da pesquisa, porque quando você entra aqui 

[mestrado] você tem uma ideia razoável do que vai fazer, mas você não tem total certeza, o trabalho 

pode exigir uma demanda que varia de acordo com as temáticas do orientador, às vezes a pessoa até 

muda de projeto, mas eu considero essas as partes mais importantes, apesar dos objetivos também serem 

importantes, seções como cronograma, metodologia, apesar da metodologia ser importante, mas que 

nos fim das contas a gente sabe que a metodologia acaba sendo só uma conversa fiada, a metodologia 

que você vai utilizar e a velha metodologia: leia e escreva, porque se depender de exatamente de ter um 
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procedimento específico: há eu vou fichar, eu vou fazer isso, etc. Não tem como você delimitar com 

exatidão o que você vai fazer durante a metodologia, porque você só vai fazer no momento que você 

começar a trabalhar, antes disso você não fez nada, você só fez uma proposta de metodologia. Deixe 

me ver, a justificativa, não posso dizer que sejam os mais relevantes não, mas de certo modo é relevante 

porque lá você vai apresentar um motivo coerente para que o projeto seja aceito, mas o que eu acho 

que mais leva o projeto a ser aceito é a viabilidade do problema e a capacidade de fundamentação da 

viabilidade desse problema. 

 

7. Pesquisador: Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção, o que você acha, 

como você vê, que caracteriza o seu projeto na área de literatura, diferenciando de outras 

áreas, eu queria que você falasse a sua opinião, o que você acha dessa diferença, da 

especificidade da literatura em relação à pesquisa no pré-projeto em outras áreas. 

 

Informante: Essa é uma questão um pouco complicada de se explicar, mas vamos lá, vamos tentar 

explicar aqui o que faz com que o meu projeto seja específico da área de literatura. Muita gente acha 

que para que tenha um projeto a ser desenvolvido nos estudos literários basta que você escolha uma 

obra de literatura para fazer qualquer estudo através dela, só que isso é uma mentira, porque no 

momento que você usa uma obra literária apenas como um elemento secundário na pesquisa, você 

acaba estudando outra coisa, por exemplo, você vai estudar, vai fazer uma análise sociológica de uma 

determinada sociedade de uma época e toda essa análise é montada em cima de um livro e você acaba 

utilizando aquela obra literária como um documento; então, você não está estudando literatura. Ou 

então, você vai estudar, sei lá, você pega um trabalho um projeto de pesquisa que você vai estudar 

linguagens artificiais, você pega um texto como O senhor dos anéis, no qual o Tolkien criou essas 

linguagens lá, já que ele era um filólogo, e você vai estudar isso, isso também não é estudar a literatura. 

Então, o que torna específico o estudo na área literária é justamente essa análise do que de fato é 

literário. Se você vai estudar algo na literatura, mas você vai estudar o caráter existencial da própria 

obra que faz dela peculiar, e o que sempre manteve essa relação peculiar dentro da pesquisa dos estudos 

literários, como literatura, como o estudo da literatura, são estudos de natureza metafórica, alegórica, 

que fazem o fenômeno literário captar uma série de coisas, seja aspectos sociológicos, históricos, 

filosóficos, ou seja, já que ela não se limita a um único aspecto, ela é justamente o elemento que 

consegue manter coeso todos esses aspectos. E em geral, isso é feito através de um processo metafórico; 

esse processo metafórico é um processo através do qual eu digo uma coisa, eu digo B através de A, mas 

sem deixar de dizer A, ou seja, eu posso contar uma história a respeito, sei lá, da revolução francesa 

falando de forma bem detalhada, a história de um personagem da revolução sem num entanto querer 

dizer só aquilo. No momento que eu estudo a literatura através desse viés metafórico, o que faz isso ser 

algo peculiar dela e das artes em geral, pois a literatura é um tipo de arte. São elementos mediados 

pela interpretação, elementos como estilo, expressão, retórica, que são utilizados por um processo 

metafórico, tentam explicar esse processo metafórico, elementos como retórico, estilo e expressão. É 

uma espécie de fenômeno circular atravessado pela história, e dentro desse círculo incluem: expressão, 

estilo e retórica; sendo que mantêm unido esses três elementos é a metáfora, sendo atravessado pela 

história e todos esses fenômenos são mediados pela interpretação é isso que faz uma pesquisa literária 

ser o que ela é, ser mediada necessariamente por essa interpretação, que os elementos de um estudo 

pragmático não teriam, já que uma pessoa falasse de forma metafórica constantemente, ninguém iria 

conseguir entender ela, ela ia ser um completo enigma, a pessoa seria tratada como um louco ou um 

idiota; e a arte acaba lidando com esses aspectos tão limites da linguagem humana, que conseguem 

captar tudo isso que a ciência tradicional não consegue atingir. É isso que faz de um estudo literário 

algo específico que faz com que as outras ciências meio que recuem diante dela, mas nós, considerados 

loucos, temos que enfrentar. 

 

8. Pesquisador: Eu queria que você falasse um pouco agora, queria você desse algumas 

orientações para um colega, como você indicaria: “olha fulano, você deve fazer um pré-
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projeto assim”. Resumindo que aspectos importantes essa pessoa deve colocar em seu pré-

projeto para que ela seja aprovada na seleção do mestrado. Você resumindo: “olha, 

seguindo esse caminho. Fazendo isso. Tu tem grande chance de ser aprovado”.  

 

Informante: Quanto à isso, como eu comentei anteriormente, o aluno tem que ter uma boa noção do 

que  seja um problema, escolher, para que ele seja aprovado, ele tem que tomar muito cuidado com o 

vocabulário, já que determinadas palavras são consideradas evasivas ou pelo menos da natureza um 

gênero considerado externo ou de um gênero não considerado científico, por exemplo, o ensaio, se 

encaixa quase como um gênero literário, então eu recomendaria que a pessoa fizesse um bom uso das 

palavras, palavras bem precisas, sem muitas cargas que conduziram a uma análise de gosto, uma 

análise de caráter subjetivo. Então, você deve tomar muito cuidado com o vocabulário, escolher um 

vocabulário preciso, isso provavelmente é uma das questões chaves para ser aprovado. Tentar encontrar 

um problema que seja, não novo, essas coisas de novidade é um exagero! Os professores falam de 

trabalhar algo novo, mas a questão é que o seu problema seja sólido. Você indica: “olha fulano, você 

vai fazer um pré-projeto, veja se esse problema é sólido”. Se o que você vai fazer não é mera tautologia, 

ou seja, dizer o já dito. Tomar cuidado em relação à isso. Ver uma forma de dizer algo que não 

necessariamente seja novo, mas uma coisa da qual as pessoas deixaram um pouco de lado de falar ou 

falaram pouco. Tente achar uma coisa que seja consistente e que seja de fato importante para a 

interpretação daquele trabalho, do caso dessa obra de arte seja um romance, uma pintura, não importa 

o tipo de arte que a pessoa estuda, mas veja que fenômeno interpretativo seja mais viável. E acredito 

que o modo como essa interpretação é construído pelo pré-projeto como ele postula isso é o que vai 

facilitar muito a entrada, porque a gente sabe que se tem as linhas de pesquisa e tudo, mas esse caráter 

de ser bem escrito, usar palavras precisas vai contar muito e o outro, esse do problema um problema 

atraente por ser um problema sólido, acho que isso é uma dica importante, acho que basicamente essas 

seriam as recomendações, ter boas fontes bibliográficas, fontes consistentes com a linha de pesquisa 

ou não, nem tanto, mas que sejam boas fontes, consideradas boas fontes relativas ao projeto. Seria 

basicamente isso, boas fontes que não necessariamente precisam ser muitas, porque isso é besteira ter 

muitas fontes inicialmente. Necessariamente, o correto é ter boas fontes, um vocabulário preciso, o que 

eu quero dizer com preciso: um vocabulário que não divague muito; e um problema que seja evidente, 

que não seja aparente, um problema que é aparente geralmente as pessoas fazem problemas muito vagos 

e isso leva com que elas não passem na análise do projeto ou na entrevista no momento em que elas são 

pressionadas a responder certas coisas aí elas não conseguem, justamente porque elas criaram um 

problema vago ou aparente.       
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ANEXO DD – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT03-17 

1. Pesquisador: Vamos iniciar a entrevista com o informante LT03-17. Boa noite, gostaria 

que você falasse inicialmente há quanto tempo concluiu a graduação e se, durante a 

graduação, participou de projetos de iniciação científica. 

 

Informante: Boa noite. Eu terminei minha graduação em 2013, devido a uma greve, mas era para 

eu ter terminado no final de 2012. Durante a minha graduação, eu participei sim em projetos de PIBIC, 

iniciação científica, com bolsa, PIBIC CNPq, foi a minha primeira bolsa. Eu já no primeiro bloco fui 

atrás dos professores, a professora disse que precisava e eu abracei a ideia de ser PIBIC já no primeiro 

bloco, mas começou a iniciação científica de fato mesmo no segundo bloco e fui bolsista PIBIC até o 

meu sétimo bloco. 

 

2. Pesquisador: E sobre o seu envolvimento com o tema da pesquisa, eu gostaria que você 

falasse um pouco sobre o seu tema e como você teve relação com esse tema que você 

vai pesquisar no mestrado, durante a graduação. 

 

Informante: De início, eu entrei no mestrado com um tema, eu ia trabalhar a memória, memória 

individual e a memória coletiva, que a memória individual é formada e faz parte da memória coletiva. 

Então, eu entrei com esse tema. Já durante o mestrado, com um orientador que não ia para essa área 

tanto como eu queria, estou com outro tema, estou com um tema agora: Narrativa de violência. 

Narrativa de violência, eu tive uma disciplina que trabalhou a literatura e a política, eu pude ver um 

pouco da narrativa de violência, mas foi muito novo no mestrado eu pesquisa isso, eu comecei 

basicamente do zero. 

 

Informante: A minha pesquisa, que eu entrei no mestrado, só reforçando aqui que foi memória, eu 

vi, eu trabalhei um pouco, eu estudei na minha graduação um pouco de memória não tão profundo que 

se espera que se tenha num projeto para entrar no mestrado, foi muito de leve, só uma introdução.  

 

3. Pesquisador: Você pode falar um pouco como foi que você pensou nesse tema para 

fazer o seu pré-projeto, por que você escolheu ele dentre os outros temas possíveis que 

você teve contato, até o PIBIC, por exemplo? 

 

Informante: Para eu escolher esse tema, a memória, eu primeiro busquei editais de mestrado da 

Federal do ano anterior e fui ver os professores que estavam no mestrado para ver a área. Se minha 

área, que eu queria trabalhar que era memória, estava dentro. Por que memória? Porque eu o que 

trabalhei no PIBIC, ele não tem área no mestrado, tinha professor para orientar. Então, eu fui para o 

mais próximo na minha área no PIBIC, memória, aí fui ver qual professor que se direcionava para a 

área da memória, eu encontrei um que trabalha as memórias na literatura brasileira contemporânea e 

tudo explicadinho; ótimo, já encontrei um orientador. Fui ler algumas obras que eu poderia encontrar 

o que eu estava pensando, mas o que de fato iria me direcionar era a obra, é ela que direciona a sua 

pesquisa. Li a obra, uma não deu certo. Li a segunda obra já deu certo, aqui vai dar para eu trabalhar 

a memória, na minha obra que era Meu nome é Legião, que eu decidi, escolhi por ela e eu disse: “Não, 

agora vai dar certo”.  

 

Informante: Então, primeiro eu fui atrás do professor que direcionava mais pelo o que eu gostava 

de pesquisar: memória. Depois eu escolhi a obra, a obra direcionou eu trabalhar a memória coletiva, 
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a memória individual, na obra Meu nome é Legião. 

 

4. Pesquisador: Eu queria que você falasse sobre durante a produção do seu pré-projeto, 

que textos você leu? Que atitudes você teve durante a produção do seu pré-projeto? 

Gostaria que você relatasse um pouco sobre isso do que você lembra. 

 

Informante: Primeiro fui no edital do mestrado e ele tem os tópicos que você tem que ter, que têm 

que colocar no projeto, então eu já separei. Depois eu fui atrás de quem também estava concorrendo 

junto comigo para saber os modelos de projetos que a gente podia encontrar; eu pedi para algumas 

pessoas lerem. Então, minha etapa foi: construir meu projeto através de algumas pesquisas sobre o que 

botar, o que direcionar, justificativa, metodologia, introdução, tema, hipóteses, meus objetivos; tudo 

para poder se encaixar, fui procurando textos sobre memória, trabalho sobre o que já tinham dito sobre 

a obra que eu iria trabalhar. Tudo para ir se encaixando no meu corpo teórico. 

 

Informante: E atrelei também duas obras da seleção que, quando eu comecei a fazer o projeto o 

edital que eu ia concorrer já tinha saído, a então bibliografia selecionada eu utilizei dentro do meu 

marco teórico para poder poupar um tempo de ter que ler outras coisas que não fosse sustentar na 

prova, que era a bibliografia do mestrado. 

 

5. Pesquisador: Voltando um pouquinho na graduação, gostaria que você falasse sobre 

as suas relações e o que você viu de gêneros acadêmicos. Qual era a sua relação com a 

produção de textos acadêmicos durante a graduação? 

 

Informante: Na graduação, os professores passaram produção de ensaios, artigos; alguns 

disciplinas eles solicitaram, tinha disciplina que pedia resenha de livros para poder ter a discussão, 

tinha também fichamento; tudo que pudesse ajudar na leitura. E no final da disciplina, alguns 

professores faziam prova, outros pediam um artigo para compor a nota final, teve disciplina que pediu 

ensaio. 

 

Informante: Essa relação começou desde o primeiro bloco, porque a professora de metodologia já 

pediu no primeiro bloco um ensaio para a gente fazer e ela deu à obra e já pediu o ensaio. Então, daí 

a gente já foi se acostumando a ter que possuir uma escrita acadêmica, a saber que no final da disciplina 

a produção tem que surgir. 

 

6. Pesquisador: E sobre a sua percepção sobre o funcionamento do pré-projeto dentro da 

seleção de mestrado, [inaudível]. Queria que você falasse um pouco sobre como é que 

você viu o projeto funcionando? o que foi que você ouviu da banca? o que você acha 

da utilização do pré-projeto dentro desse processo de seleção do mestrado? 

 

Informante: O pré-projeto é muito importante na seleção, porque mostra um pouco da forma da 

pesquisa do candidato, pois ali tem uma justificativa, uma introdução, um tema, uma hipótese, os 

objetivos; e assim você vai formando etapas que você quer pesquisar. A banca perguntou o que eu 

pretendia trabalhar, pediu para eu explicar o meu trabalho através do meu título, expliquei; e tinham 

alguns erros que eu deixei passar, mas por falta de atenção pelo fato de ter que fazer, como muitos 

candidatos fazem, tem que fazer um projeto e estudar para a prova. Então, ficou faltando algumas coisas 

que eles falaram, eu devia ter falado um pouco mais na parte teórica ter colocado mais, as minhas 
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referências foram poucas, porque eu só coloquei o que eu utilizei no projeto, eu não coloquei nada que 

eu fosse pesquisar, então tinha poucos livros que eles falaram, eu tinha que mudar um pouco os meus 

objetivos específicos que estavam se encaixando, a justificativa tinha que melhorar; algumas coisas que 

eu tive que ajeitar para se adequar e seguir com o meu orientador. 

 

Informante: Lógico que com o olhar dos três da banca, eu pude realmente perceber algumas falhas 

que eu deixei passar, de objetivos, escrever mais no marco teórico, tudo eu fui adequando no decorrer 

do ano e escrevendo e direcionando para o que o meu orientador pediu. 

 

7. Pesquisador: Complementando essas informações que você já trouxe, gostaria que 

você falasse um pouco mais sobre os aspectos formais que você viu e a banca indicou, 

aspectos estruturais do seu pré-projeto teve algum indicativo? E sua opinião sobre 

esses aspectos formais, quais são os imprescindíveis? Quais podem, digamos assim, ser 

deixados de lado, pois, como você falou, não tem muito tempo por conta dos estudos. 

 

Informante: Desculpa, só para ver se eu entendi direito, os aspectos formais são cada etapa do 

projeto: justificativa, objetivo, hipótese, problema, marco teórico, referências. É isso? 

 

7.1 Pesquisador: No caso, eu gostaria que você falasse as estruturas de normas da ABNT, esses 

aspectos bem estruturais na parte do projeto não precisam entrar nessas etapas, a próxima 

questão seria sobre isso, o próximo tópico da discussão, seria sobre os aspectos de conteúdo 

em cada uma dessas etapas que você já começou a falar. Então, eu queria que você falasse 

sobre essas normas, o que você viu no edital, por exemplo, se tem algum indicativo de 

alguma pessoa [inaudível], o que você considera que são imprescindíveis e quais podem 

ser deixados de lado pelo mestrando. 

 

Informante: Um projeto tem toda as suas etapas, toda a sua norma, e é importante o mestrando 

seguir essas normas porque ele será avaliado por ela. É tudo de acordo com a ABNT, tem que seguir a 

linguagem, pois tudo contribuirá na sua nota. Então, se você peca em alguma dessas estruturas essa 

nota também poderá cair lá na frente. É importante está de acordo com a ABNT, é importante está de 

acordo com o edital. 

 

Informante: Eu acho que o mestrando, o candidato, não pode deixar, esquecer ou dar menos atenção 

a essas estruturas porque é a partir dela que a sua dissertação vai tomando corpo. Você está projetando 

e escrevendo o seu trabalho como ele tem que ficar lá no final, por isso é importante cada estrutura. 

 

8. Pesquisador: Eu gostaria que você falasse agora sobre a caracterização do seu projeto, 

no que diz respeito a ser da área de literatura o que o diferencia das outras áreas, o 

que você acha, algum aspecto que você identifica como imprescindível para a literatura 

e diferencia a literatura de outras áreas, por exemplo, da linguística. 

 

Informante: O meu trabalho está mais voltado para a literatura, pois além de trabalhar com uma 

obra literária, ele pode ser encaixado nessa área, porque ele vai trabalhar com a ficção em si, não vou 

direcionar para nenhuma área da linguística. Eu tenho ele como, eu peguei essa obra não vou para o 

lado da linguística, pois não vou fazer análise do discurso literário, não; eu vou para a ficção, para a 

obra, para a literatura. Analisar a obra literária e a representação dela. Vê a realidade, o contexto 
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representado na obra. É isso que caracteriza por ser da literatura, é a mímese, esse é o ponto chave da 

literatura. 

 

9. Pesquisador: Eu gostaria que você falasse agora sobre o que você considera ser 

improvável aparecer, que nunca deve aparecer no projeto e que se aparecer ela pode 

reprovar a pessoa. Gostaria que você falasse o que jamais deve aparecer em um pré-

projeto, que você considera um aspecto muito ruim que poderia reprovar a pessoa. 

 

Informante: Assim, o que eu acho péssimo em um trabalho é, por exemplo, uma péssima bibliografia, 

pequena, isso prejudica muito o trabalho, quer dizer que o candidato não fez uma pesquisa para o 

projeto. E o plágio, isso é grave para qualquer gênero. 

 

Informante: Primeiro eu diria para ele pesquisar sobre o que ele quer no edital anterior, porque, às 

vezes, o candidato tem uma pesquisa já em mente, ele tem que saber se a universidade vai garantir a 

continuidade dessa pesquisa. Olhar o edital anterior. Depois pesquisar trabalhos feitos na área com 

essa pesquisa e fortuna crítica da obra; e pesquisas com a obra: o que já foi direcionado? o que já foi 

falado? Para ele preencher a lacuna da melhor forma que ele quiser ter um bom marco teórico é a base, 

quando você for defender o seu projeto é com esse marco teórico que vai lhe dar a base para você 

defender o seu trabalho, porque você já viu os trabalhos já feitos, a pessoa sabe o que pesquisaram e o 

que usaram. Você vai preencher sua lacuna é com o seu marco teórico. 

 

Informante: Depois colocar de acordo com a estrutura que tem no edital, se o edital colocar, se não 

colocar vai pelo projeto da ABNT, conforme todas as normas; e se candidatar. 
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ANEXO EE – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT04-17 

1. Pesquisador: Então, vamos começar a pesquisa com o informante LT04-17. 

Primeiro, gostaria que você falasse sobre há quanto tempo você terminou a 

graduação e se durante a graduação você participou de algum projeto de 

pesquisa. 
 

Informante: Boa noite, em relação à sua pergunta, eu me formei em 2003.2, mas a formatura aconteceu 

em 2004; e eu não participei de nenhum projeto de pesquisa na época. 

 

2. Pesquisador: Certo. E sobre o tema da pesquisa, gostaria que você falasse um 

pouco sobre o tema do seu pré-projeto, explicasse se durante a graduação você 

teve algum envolvimento com esse tema. E falasse um pouco de como você 

escolheu esse tema para pesquisa no mestrado. 
 

Informante: Desculpa o áudio ficou muito ruim. Você pode repetir? 

 

2.1 Pesquisador: Gostaria que você falasse sobre a sua relação com o tema, falasse um 

pouquinho do tema, como você que você chegou nesse tema e se durante a 

graduação você fez pesquisa nessa área ou o que você pensou durante a graduação 

para chegar nesse tema. 
 

Informante: O meu campo de pesquisa, eu me situo dentro do campo de pesquisa do trato da literatura 

infantil e juvenil. Eu sempre gostei da temática, porém, quando eu fiz a graduação, eu entrei na 

Universidade Federal do Piauí no ano de 2000 no vestibular de 1999 minha matrícula era 00, e durante 

o meu curso eu não tive nenhuma disciplina que tratasse sobre o campo de literatura juvenil, nós 

tínhamos literatura de forma abrangente, de uma forma geral, mas não especificamente com relação à 

esse campo. Mas eu sempre fui uma leitora, digo uma leitora bastante regular, meus pais sempre 

estimularam a leitura, independente do que fosse, entre revistas em quadrinhos, livros do clássico da 

literatura brasileira; e, quando eu me vi encarando uma sala de aula com alunos do ensino infantil, eu 

passei a me interessar mais ainda pelos textos e, tantos anos depois, eu resolvi pedir licença para a 

professora Margareth Torres para assistir a aula dela de Literatura, Sociedade e Cinema dentro do 

mestrado, como aluna especial. Bom, dentro dessa disciplina, ela tinha um recorte, um texto, que falava 

especificamente com relação da literatura infantil e ela me perguntou que tipo de campo eu gostaria de 

atuar caso eu, um dia, ingressasse no mestrado, eu disse para ela que era o campo da literatura infantil; 

então, ela me deu esse recorte, onde trava de um texto de uma autora inglesa chamada Angela Carter e 

o nome do texto, era um conto dentro de um livro chamado O quarto do Barba Azul, e que o título do 

conto era “A companhia dos lobos”. Nesse texto, a autora, Angela Carter, faz uma releitura da 

Chapeuzinho Vermelho, criada por Charles Perrault no ano de 1675, e dá uma nova roupagem para essa 

personagem já tão conhecida. Após o ano de 1979, em 1985 um autor irlandês chamado Neil Jordan 

publicou um filme com o enredo de A companhia dos lobos. Então, qual é o intuito do meu projeto? 

Observar essas três obras, sendo que A companhia dos lobos na parte literária  e na parte fílmica, e 

verificar a influência do Charles Perrault na obra de Angela Carter e depois na obra de Neil Jordan. 

 

Informante: O projeto, em si, ainda vai ser muito mexido, modificado, e eu acredito que vamos ter novos 

recortes porque depois que a gente passa a entender melhor de como funciona o mestrado, como 
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funciona a vida acadêmica, você vai percebendo que aquilo se tornaria um estudo sem fim, por causa 

dos objetivos que você propõe, a que você se propõe e tudo. Meu orientador está fazendo um pós-

doutorado e apesar dele sempre me dar assistência, nós não tivemos tempo de sentar para fazer realmente 

um recorte e vê como será realmente tratado esse objeto de pesquisa. 

 

3. Pesquisador: Eu queria que você falasse um pouco agora sobre os textos que 

você produziu durante a graduação que poderiam ou que ajudaram a produzir o 

pré-projeto, o que você acha que na graduação os textos acadêmicos podem ou 

ajudam na produção do pré-projeto? 
 

Informante: Como eu te disse, especificamente em relação ao meu campo de trabalho, eu não tive esse 

contato na graduação. Mas é claro que para qualquer estudante de graduação muitas vezes é o primeiro 

contato que se tem com os textos acadêmicos, com a forma de escrever, de observar questões como 

estilística, estética, de se aprofundar em determinados autores, em determinados pensadores; então, você 

tem esses contatos, mas ao longo do tempo você passa um bom tempo fora da academia, alguns desses 

conceitos se esvaem. Eu sempre gostei também de ler não só aquilo que eu realmente gosto, mas também 

ler outras coisas que às vezes nem são tão interessantes, mas que me trazem algum conhecimento, mas 

se eu for falar especificamente com relação à um tipo de texto que eu produzi ou um seminário que eu 

fiz agora seria bem difícil lembrar, afinal, faz mais de 10 anos que eu saí da graduação, mas todo aluno 

da graduação passa por esse processo de modulação, acho que nós somos um pouco modulados para 

escrever nos moldes acadêmicos e você se acostuma a ler nesses moldes acadêmicos e essas coisas não 

te abandonam, porque mesmo estando longe da universidade, você está sempre lendo para você dar aula, 

para você trabalhar na área que no nosso caso é a área de letras dá aula sobre língua portuguesa. 

 

3. Pesquisador: Queria que você falasse um pouco agora sobre como você foi 

produzindo o seu pré-projeto. Tipo: que textos você leu, o que foi que você fez 

para estudar, para produzir o pré-projeto. Eu queria que você relatasse um 

pouco sua trajetória na produção do pré-projeto. 
 

Informante: Como eu te falei, eu fui apresentada a esse objeto de estudo quando eu fui aluna especial da 

professora Margaret Torres em uma disciplina que se chama Literatura, Sociedade e Cinema. Eu tive 

que fazer um artigo para apresentar como trabalho final na disciplina e tive textos bases através das 

disciplinas e à medida que eu ia lendo esses textos, eu ia vendo outras coisas que possivelmente me 

ajudariam na construção daquele artigo e ia buscando outros textos, olhava as bibliografias e via lá 

algumas coisas que podiam me ajudar e buscava, procurei artigos na internet que me ajudassem; e assim 

eu fui costurando essa colcha de retalhos que é o fazer o trabalho científico, porque quando você está 

elaborando um trabalho científico, um trabalho para a academia mesmo, você tem todo esse cuidado de 

procurar dentro do arcabouço do seu campo textos que te deem esse respaldo, deem esse auxílio e a 

partir de um você busca outros e outros. E, é isso, acho que foi dessa forma, a partir desse artigo eu fiz 

um recorte e transforme em um projeto para ser submetido à banca examinadora do mestrado. 

 

4. Pesquisador: Eu queria que você falasse agora da função do pré-projeto dentro 

da seleção do mestrado, dentro dessa situação como é que você viu, o que foi 

que você sentiu do uso do pré-projeto dentro da arguição da banca, dentro do 

que você já ouviu, que você passou nessa seleção do mestrado. Gostaria que 
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você falasse um pouco sobre o funcionamento do pré-projeto dentro da situação 

de seleção do mestrado. 
 

Informante: Eu, particularmente falando, acho que o pré-projeto mostra a quê que você veio, qual o seu 

objetivo dentro daquele programa e, principalmente, saber se há dentro daquela academia que você está 

tentando ser inserido alguém que possa contribuir para você crescer quanto estudante, quanto 

acadêmico; porque a gente sabe que existem por aí muitos projetos, realmente bons, de repente até 

melhores do que o que eu proponho, mas que, às vezes, não tem um professor que possa alicerçar essa 

pessoa e contribuir. Não é aquele momento, tem professores que estão buscando determinados tipos de 

assuntos e o pré-projeto faz com que eles tenham a possibilidade de fazer uma delimitação do que seja 

aquele momento para entrar, o que não é, o que a gente pode utilizar. Do modo que a pessoa escreve, 

acho que isso também é importante de ver como a pessoa consegue desenvolver aquilo sobre o qual ela 

deseja comentar, aquilo que ela deseja falar; acho que isso é bem significativo quando a gente fala do 

pré-projeto, como o próprio nome já diz, é um pré-projeto, é o que vem antes de uma coisa que vai ser 

construída não mais só por você, mas por você e seu orientador, para se tornar um projeto para um 

pesquisa. Então, acho que o pré-projeto seja para isso. 

 

5. Pesquisador: Gostaria que você falasse agora sobre os aspectos formais, o 

aspecto estrutural do pré-projeto, com relação às normas, o conteúdo do edital, 

algo nesse sentido, quantidade de páginas, bem formal sobre o pré-projeto que 

são essenciais para que a pessoa seja aprovada no mestrado; e você poderia 

falar também o que pode ser considerado negativo sobre os aspectos estruturais 

do pré-projeto. 
 

Informante: Primeiro deixa eu ver se eu entendi o que você quer, você quer que eu fale do que eu acho, 

do que eu considero legal quanto a estrutura de um pré-projeto e o que prejudica a inserção de alguém, 

é isso? 

 

Informante: Bom, para estruturar realmente o pré-projeto acho que você tem que se ater ao edital, acho 

isso é fundamental, acho que isso é um dos grandes erros de qualquer concurso que você vai fazer é 

você não ler o edital, tem que ler o edital, tem que saber o que realmente querem de você e que você 

tem que se ater aquilo que está dizendo no edital. E, óbvio, você tem que demonstrar que tem um 

conhecimento mínimo, básico, com relação àqueles autores que você se propõe discutir dentro da 

academia e de outros que tem respaldo para você falar sobre esses atores que você vai estudar e uma 

coisa que eu acho que prejudica é você não cumprir as regras do edital, óbvio eu já disse isso. Mas eu 

também acho que o modo como você escreve e o modo como você diz determinadas coisas, como você 

cita e como você usa esses autores e, às vezes, não se encaixa muito bem nos padrões da academia e, às 

vezes, até mesmo um desconhecimento total de ABNT também te prejudica um pouco nesse sentido. É 

basicamente isso, eu realmente nunca fui atrás de saber o que não dá certo, não é nenhum 

pretenciosismo, mas eu me acostumo a não me ater a coisas que passaram assim, eu acho que agora é 

daqui para a frente, que bom que eu consegui, que bom que meus estudos valeram a pena, agora saber, 

realmente, o que se passa na cabeça daquela banca que está lá lendo o seu projeto e tal, te examinando, 

é um pouco difícil. 
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6. Pesquisador: E sobre o que caracteriza a pesquisa em literatura no seu pré-

projeto? Como é que você pensa que seja diferente de pesquisar em literatura 

ou em linguística, por exemplo? 
 

Informante: Eu acho que essa pergunta é adentrar em um campo minado, você não acha? [risos] 

 

6.1 Pesquisador: Eu gostaria que você falasse apenas de características que você 

considera, que características você encontra em uma pesquisa em literatura e ques 

seja diferente, específicas da área, e aí falar: “ah, na minha pesquisa eu acredito 

que tenham esses elementos que não tem na área de linguística”. É basicamente 

isso, você diferenciar o que considera que seja diferente. 
 

Informante: Especificamente com o meu objeto de estudo, a gente entra numa área em que a linguística 

não estuda, que é o estudo do maravilhoso, o estudo do fantástico, entender determinadas… Eu 

sinceramente não sei como te responder [risos], porque para mim é tão claro na minha cabeça o fazer 

literário, quando você tem uma linguagem diferenciada, quando você tem escrituras que tratam de 

determinados temas é tão literatura que eu nunca pensei: “por que não seria na área da linguística?”; 

talvez não é na área da linguística porque eu não estudo os modos como as pessoas falam, ou eu não 

procuro entender variações dialetais ou outras coisas que se estudam na área de linguística e que nunca 

me interessaram, nem na época da graduação, eu confesso que uma coisa que eu sofri bastante quando 

eu tinha que percorrer essas áreas de análise do discurso, entender linguística propriamente dita, as 

teorias linguísticas; eu entendo, compreendo, se eu ler hoje eu entendo do que está se falando. Mas não 

é, o meu fazer é literário, é entender porque certos personagens têm certas características, tem certas 

nuances, de sociedade, para mim é isso. Literatura, para mim, é compreender ou ver o mundo de uma 

forma mais poética ou menos dura, pode assim dizer, mas não dura no sentido de que seu estudo não é 

sólido, não válido, mas no sentido de que me faz sentir apaixonada, algo que a linguística não me 

desperta. 

 

7. Pesquisador: Sim, era justamente isso. E para finalizar, são duas perguntas: a 

primeira seria sobre o que você aconselharia para um amigo aquilo que mais 

importante deve aparecer no pré-projeto, aí você pode descrever seções, 

descrever que informações deve ter cada seção; e também falar um pouco sobre 

o que não pode passar, que jamais deve aparecer em um pré-projeto. São essas 

as duas perguntas. 
 

Informante: Para ser sincero Bruno, se eu fosse dar algum conselho com relação a isso, eu diria: “meu 

amigo, não faça não! Fique em casa assistindo Netflix, vá ter paz e sossego na vida” [risos]. Mas eu sei 

que não é isso que você quer que eu responda. [risos] 

 

Informante: A primeira coisa que aconselharia para um amigo é: procure saber quais são os temas que 

estão em voga dentro da academia, quem estuda aqueles temas, quem são aqueles professores que 

estudam essas temáticas dentro desses campos, procurar pagar uma disciplina em caráter especial para 

ver se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo mesmo que você deseja, se você busca; porque, como 

eu te disse, acima de tudo você tem que está muito seguro com relação ao seu projeto, tem que está 

muito seguro em relação ao que você quer, porque você passa 2 anos estudando a mesma coisa, eu acho 

que não existe outra palavra, a não ser ser apaixonado, essa construção frasal “ser apaixonado” é 
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necessário isso, porque se você não for, você não aguenta, então, isso é importante, isso é muito 

importante. E o que não fazer é o não se ater, acho que é muito importante você ter ciência daquilo que 

necessário, que está sendo pedido, acho que evita muitos transtornos quando você lê de forma bem lida 

um edital, porque é aquilo que está no edital e pronto, através dele você pode de repente até entrar com 

um pedido de revisão e tudo, para que de repente você possa ter uma reversão daquilo que nos resultados 

vão vindo ao longo do processo de aprovação no mestrado. E outra coisa que eu aconselharia que é 

interessante é você buscar, às vezes, começa apenas com um livro e através daquele livro você vê alguém 

que foi citado naquele livro, aí você vai atrás daquele livro, daquela pessoa que foi citada, e naquele 

outro livro você vê uma bibliografia que talvez te ajude e você vai lá e busca aquela outra bibliografia é 

importante que as pessoas, os professores que estão te olhando naquela banca percebam que você não 

saiba quase nada, mas que você tem interesse em aprender, acho que isso é uma coisa muito importante 

na hora da entrevista você demonstrar que você tem ciência de que você não sabe tudo, mas que você 

quer saber muito; e eu nem diria tudo, porque tudo seria um advérbio muito taxativo, aquela coisa 

muito… e a gente nunca vai saber tudo, a gente vai está sempre e sempre buscando, eu acho que esse é 

o grande start do estudante dentro de uma academia universitária, para ser mestre, para ser doutor; é ter 

a humildade de saber que você tem que ser sempre perseverante, de que seu conhecimento nunca vai 

estar totalmente construído, de que você vai morrer e ainda não vai ter e as outras gerações vão estar 

aqui para aprender ou até mesmo para desconstruir tudo aquilo que você levou uma vida para moldar. 
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ANEXO FF – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT05-17 

1. Pesquisador: Boa tarde. Estamos iniciando agora a conversa com o informante LT05-

17. O primeiro tópico que eu gostaria que você falasse é há quanto tempo você 

terminou a graduação e se durante a graduação participou de projeto de iniciação 

científica. 

 

Informante: Eu terminei a graduação há 6 anos e durante a graduação eu não participei de projeto 

de iniciação científica. 

 

2. Pesquisador: Certo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu tema de pesquisa 

e se durante a graduação você teve envolvimento com esse tema. Se não teve, gostaria 

que você falasse um pouco sobre como foi que você chegou nesse tema que você fez o 

pré-projeto para tentar a seleção do mestrado. 

 

Informante: Durante a graduação, eu tive pouco contato com a literatura de testemunho, que é o 

meu objeto de estudo. É um pré-projeto voltado à obra literária de Primo Levi, um escritor que pertence 

à linha de literatura de testemunho, e o meu projeto é sobre o livro “Os afogados e os sobreviventes”. 

Uma editora mandou o livro para mim, despretensiosamente, eu li e gostei do livro; fui tentar ver uma 

semelhança dele com alguma obra brasileira contemporânea que eu pudesse fazer um estudo 

comparativo; aí, eu vi o livro de Michel Laub, “Diário da Queda”, tinha lido recentemente também. 

Daí conectei os dois, vi semelhanças, diferenças, tanto por um ser ficção e outro ser testemunhal; e 

resolvi focar só no Primo Levi, na literatura de testemunho dele. Então, meu pré-projeto objetiva fazer 

um estudo comparativo entre um livro chamado “É isto um homem?”, um livro que Primo Levi escreveu 

em 1945, após ter saído do campo de concentração de Auschwitz, uma comparação entre esse livro e 

“Os afogados e os sobreviventes”, que foi escrito 40 anos depois dele ter saído. Então, objetivando 

perceber de que forma a memória se manifesta nesse hiato de tempo, do que foi escrito após ele sair do 

campo e o que foi escrito 40 anos depois. 

 

3. Pesquisador: Gostaria que você falasse um pouco sobre durante a graduação que 

textos acadêmicos você produziu, como é que você via a produção de textos acadêmicos 

no sentido de contribuir para produzir um pré-projeto, você consegue ver uma relação 

ou você acha que não tem nenhuma relação? Gostaria que você relatasse isso: os textos 

acadêmicos na graduação com relação à produção do pré-projeto para o mestrado. 

 

Informante: Durante a graduação, eu não produzi artigo científico para publicar, infelizmente, eu 

não foquei muito em publicações de artigo. Eu lia muito literatura mesmo, leituras que não estavam na 

grade curricular e que a maioria era apenas sugerido pelos professores. De textos teóricos, teve muitos 

que me ajudaram, não necessariamente na elaboração do pré-projeto, como Todorov, Walter Benjamin 

etc; mas voltado mesmo para o projeto não, porque eu vim ter a ideia de fazer o pré-projeto após a 

graduação, depois de ver a linha de pesquisa sobre memória aqui na UESPI e na UFPI. Então, durante 

a graduação não tive muito contato com produção acadêmica embora eu acho que haja uma boa 

conexão, que a leitura durante a graduação influencia na produção de um bom pré-projeto. 

 

4. Pesquisador: E sobre a escrita. Gostaria que você falasse da escrita do pré-projeto 

falando um pouco dos textos que você leu, tipo: teóricos, manuais ou de outros pré-

projetos. Gostaria que você retomasse um pouco e lembrasse como foi sua trajetória, 

que texto você foi lendo para produzir o seu pré-projeto. 
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Informante: Na verdade, eu sempre lia textos e livros, relatos testemunhais de autores, de pessoas 

que experienciaram o exílio, a própria ditadura mesmo aqui na América Latina, ou estado totalitário. 

Então, eram obras que eu lia com muito prazer, me tocavam e impactaram bastante; e eu sempre tive a 

imaginação de que eu faria um pré-projeto nessa linha de pesquisa, sobre um testemunho de alguém 

que viveu a ditadura, ou o exílio, ou ainda o campo de concentração. Eu li esses livros, depois eu 

procurava artigos científicos que tratavam sobre essas obras e depois eu ia direto nas referências para 

conferir, ver que autores os acadêmicos estavam usando para referenciar o seu trabalho científico, foi 

então que eu cheguei até o Michel Pollak e outros, o próprio Primo Levi, hannah arendt, o próprio 

Walter Benjamin e outros autores que vivenciaram o horror da segunda guerra. Teve muitos autores 

que eu fui descobrindo no decorrer da pesquisa, fui encontrando eles em outras dissertações do próprio 

pessoal que pertence aqui ao programa de mestrado da UFPI, da UESPI, e com isso eu fui chegando 

até a construção do meu pré-projeto. Durante a escrita do pré-projeto, eu também tive contato com 

outras obras de literatura brasileira que tratam sobre a ditadura. E alguns autores eu cogitei a hipótese 

de trabalhar eles, mas foquei mesmo no Primo Levi, buscando toda a fortuna crítica que fala sobre ele, 

procurando lacunas nessas produções para que eu pudesse preencher a lacuna com o meu pré-projeto, 

aí fiz o pré-projeto voltado para ele. 

 

Informante: Na estrutura do pré-projeto que compõe o edital da UFPI era diferente de um outro 

edital a que eu estava me submetendo em uma outra seleção que era o da UESPI, eu entrei nas duas 

com o mesmo pré-projeto. Então, fiz um pré-projeto abarcasse as duas instituições, no caso, as duas 

seleções. O edital de seleção da UFPI pedia que dentro da estrutura da introdução eu inserisse a 

justificativa, mas o meu pré-projeto estruturei com uma justificativa em um outro tópico exterior a 

introdução. Os pontos que eu julgo como mais importante no pré-projeto é justamente a justificativa e 

a própria fundamentação teórica, que é onde eu fundamento com autores que tratam sobre memória e 

testemunho, e ainda trauma, literatura e violência; que é importante falar do assunto, debater do 

assunto, já que a história tem sido contada, como o próprio Walter Benjamin fala, pelo ponto de vista 

dos vencedores e não dos vencidos. Então, é partindo disso que eu fico fundamentando e utilizando 

autores dentro do referencial teórico que eu julgo ser uma parte muito importante dentro da estrutura 

do pré-projeto, assim como também a justificativa. 

 

5. Pesquisador: Então, você não seguiu o edital? Essa informação do edital você não 

colocou no seu pré-projeto, colocou de outro edital, foi isso? 

 

Informante: Eu segui o edital inserindo o tópico da justificativa fora da introdução. 

 

5.1 Pesquisador: Entendi, tipo: o edital dizia que tinha que ser a introdução e a justificativa um 

subtópico, é isso? Então, você fez a introdução como tópico 1 e a justificativa tópico 2, 

como se fossem tópicos diferentes. 

 

Informante: Bruno, eu estou nesse momento aqui conferindo o meu pré-projeto do mestrado e eu vi 

aqui que eu coloquei, eu me equivoquei. Eu coloquei a justificativa mesmo dentro do texto da 

introdução, o que eu coloquei fora foi na seleção do mestrado da UESPI, que o edital era diferente, aí 

eu coloquei a introdução em um tópico e a justificativa em outro tópico. No edital da UFPI, eu coloquei 

a justificativa dentro da introdução. 

 

6. Pesquisador: Ah tá certo! Agora eu entendi, porque eu fiquei preocupado: “será então 

se eles botaram informação no edital e não observaram no pré-projeto?”. Não, mas 
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okay. Eu queria que você comentasse um pouco do que você viu da função do pré-

projeto dentro da seleção de mestrado. Como é que você enxerga a função do pré-

projeto nessa situação? Queria que você falasse um pouco, poderia comentar também 

da banca o que foi que ela falou sobre o seu pré-projeto. Queria que você lembrasse de 

como foi, destacasse os pontos principais. 

 

Informante: O pré-projeto é importante porque possibilita o candidato entender, compreender, que 

ele deve estar vinculado a uma linha de pesquisa daquela instituição, se ele não analisar as linhas de 

pesquisa provavelmente o pré-projeto não seja aceito, porque se você não tem um projeto para 

colaborar com a academia dentro daquela linha de pesquisa que eles desejam, então provavelmente o 

pré-projeto não seja aceito. Embora eu acho que a fase do pré-projeto seja um pouco excludente, porque 

tem muitos projetos bacanas que quando chegam na arguição, ou melhor, que quando chegam na 

análise do pré-projeto eles são barrados, alguns são eliminados. Então, o pré-projeto é importante 

porque o futuro orientador, ou a própria banca, vai também analisar e vê se encaixa dentro da linha de 

pesquisa de algum orientador. Na seleção, a etapa de arguição, a banca não me fez muitos 

questionamentos sobre o pré-projeto, foi uma conversa muito tranquila, muito informal, muito bacana. 

Eu lembro que eles perguntaram se eu teria condições mesmo de realizar aquele objetivo porque é um 

estudo comparativo muito amplo e eu teria que delimitar; outro questionamento que eles fizeram foi a 

respeito de alterações e mudanças do pré-projeto, eu falei que estaria aberta a possibilidades, desde 

que não alterasse totalmente meu objeto estudo, já que eu tinha um interesse muito grande em estudar 

o Primo Levi. 

 

7. Pesquisador: Certo, enquanto você pensa nessa questão da banca, queria que você 

falasse um pouco da caracterização da pesquisa em literatura no seu pré-projeto. O 

que você acha sobre a diferença entre Linguística e Literatura. O que caracteriza o seu 

pré-projeto na Literatura e não na Linguística? 

 

Informante: O meu pré-projeto se encaixa na literatura, porque dentro das produções literárias 

existe um tipo de literatura chamada de Literatura de Testemunho, que é a escrita justamente por essas 

pessoas que experienciam o exílio e essas condições que o Primo Levi vivenciou no campo de 

concentração. Embora a linguística tenha uma teoria, a teoria da enunciação para ver o lugar do 

sujeito, o lugar do enunciado do sujeito, onde está sendo enunciado o discurso. Eu optei por trabalhar 

na literatura, que é a literatura de testemunho mesmo, memória, porque tem vários autores que usam 

os recursos da memória para fazer relatos, testemunhos e escrever e reescrever a história tendo por 

base a própria literatura. 

 

8. Pesquisado: Interessante essa sua resposta sobre a conversa na arguição é a primeira 

vez que eu ouço alguém falar bem da arguição, legal [risos]. Gostaria que você falasse, 

tem mais duas questões, primeiro queria que você falasse sobre o que você acha de 

informações que são reprovativas. O que reprovaria o pré-projeto? O que você acha, 

se a pessoa colocar tal informação no pré-projeto isso pode reprova-la. 

 

Informante: Eu acredito que um pré-projeto reprovaria caso incluísse dentro da referência ou em 

qualquer outra parte do texto esses textos de senso comum, porque um texto acadêmico não pode ter 

senso comum. Eu acredito que um texto que, por exemplo, mencione ou tenha como referência 

publicações da Wikipédia ou esses outros sites que tem uma escrita muito volátil, publicações muito 

rápidas de serem alteradas, acho que esse é um item que pode reprovar um pré-projeto. Assim, como 

também, a não regulamentação das normas da ABNT, porque é um trabalho que precisa ser bem 

organizado, deve seguir esses padrões que a própria academia segue, porque o trabalho não pode ser 

desorganizado, desconectado, tem que ter uma coesão entre o que é dito na introdução e o que é 
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arrematado nas considerações finais. Então, eu acho que esses itens são também importantes para ser 

aprovado um pré-projeto. 

 

9. Pesquisador: O último questionamento que irei fazer é sobre uma orientação que você 

daria para um colega seu que deseja fazer um pré-projeto para ele ser aprovado no 

mestrado queria que você resumisse: “olha, as dicas que eu daria para ele são essas, 

como é que ele deve fazer cada seção”. O que você acha importante para ele colocar 

no seu pré-projeto para que ele fosse aprovado no mestrado? 

 

Informante: Acho que um conselho muito importante é o candidato a seleção do mestrado ler muito 

bem as referências bibliográficas que são usadas em projeto de pesquisa, em dissertações do futuro 

orientador ou de alguém pertencente a banca que ele almeja ser orientando. Se ele conhece bem a linha 

de pesquisa, se ele lê os autores que o futuro orientador dele está lendo, com certeza ali haverá uma 

empatia, também uma aproximação entre o autor e o candidato, isso porque ele já vai ter consciência 

e vai ter noção de quais os textos são importantes para a realização do pré-projeto dele, para a redação 

da dissertação. Então, um conselho é ele ler bem os referenciais do orientador ou da banca. 
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ANEXO GG – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT06-17 

1. Pesquisador: Então, boa noite. Estamos iniciando a conversa com o informante 

LT06-17, primeiramente, gostaria que você falasse sobre a sua graduação, há 

quanto tempo concluiu a graduação e se durante o curso participou de 

programas de iniciação científica ou de PIBID. 
 

Informante: Boa noite, eu terminei a minha graduação em 2016, foi quando eu terminei Letras Português 

na Federal mesmo; e participei de monitoria e do PIBID, e neste programa eu participei por mais ou 

menos 2 anos. 

 

2. Pesquisador: Durante a graduação, você teve algum envolvimento com o tema 

que você está pesquisando no mestrado? E também gostaria que você falasse 

um pouco sobre o seu tema que você fez o seu pré-projeto. 
 

Informante: Bruno é o seguinte, quando eu fu…[áudio cortado] 

 

Informante: É o seguinte, o meu TCC foi sobre preconceito racial e foi o mesmo tema da seleção do 

mestrado, foi a obra que eu estava analisando no tempo do TCC foi Leite Derramado, e eu tentei analisar 

a obra na perspectiva de encontrar, no discurso das personagens, um preconceito racial velado; isso foi 

o tema do meu TCC e foi também o do meu pré-projeto do mestrado. No entanto, eu mudei recentemente 

o meu tema até a área de pesquisa, eu trabalha o preconceito racial, agora eu vou trabalhar com o gênero, 

vou trabalhar com a questão da representação da mulher e a relação que tem entre essa representação 

com o patriarcado, e a obra também mudou, porque no caso a obra será Ciranda de Pedra e no TCC e 

no pré-projeto do mestrado quando eu entrei era Leite Derramado do Chico Buarque. 

 

3. Pesquisador: Você pode falar o motivo da mudança? O que fez você esse tema, 

mudar a sua área também? 
 

Informante: É porque eu acabei me identificando bem mais. 

 

4. Pesquisador: Ah entendi, então foi uma escolha sua. Então, eu gostaria que você 

falasse agora sobre a escrita do seu projeto, queria que você falasse os textos 

acadêmicos que você leu para escrever o seu pré-projeto, que textos ajudaram 

você a escrever o seu pré-projeto que não sejam acadêmicos ou acadêmicos. 

Queria que você falasse desse processo da escrita do pré-projeto, na leitura dos 

textos que ajudaram a escrevê-lo. 
 

Informante: Bruno, tem pouco coisa ainda. 

 

Informante: Tem pouca coisa ainda porque… [áudio cortado] 
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Informante: Tem pouca coisa ainda, porque eu mudei está com pouco tempo também sobre a mudança 

de tema. De leituras mesmo, eu estou lendo a obra em si, analisando, fazendo outra releitura dela e textos 

que têm relação com a minha temática. Eu estou lendo, por exemplo, o texto da Saffioti que é O poder 

do macho, e  lendo alguns textos de teoria literária também. 

 

5. Pesquisador: Eu gostaria que você falasse do seu pré-projeto não do seu projeto 

atual. Então, foi por isso que eu perguntei sobre as leituras, que você 

relembrasse os textos que você estava lendo na hora da escrita, o que você ia 

pesquisando, para fazer o pré-projeto ainda durante a seleção. 
 

Informante: Entendi agora. A obra em si, “Leite Derramado”, também estava lendo sobre Munanga o 

livro era “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil”, era o texto que eu estava lendo. Também tinha alguns 

textos em relação a própria questão de uma área da teoria literária que é a Crítica Sociológica também, 

a autora era até a… Não lembro agora o nome dela, só o sobrenome que era Silva, agora esqueci 

completamente do outro nome. Teria que olhar agora o projeto, porque a última vez que eu peguei nele 

foi quando eu entrei na seleção. Depois, até aquele momento da seleção eu estava mexendo nele, no 

projeto em si mesmo. Aí depois que eu entrei, eu deixei em um canto e não mexi mais na temática em 

si e fiquei só fazendo outras leituras e até mesmo me dedicando a questão das disciplinas que a gente 

está pagando agora. Então, acabei não mais mexendo nesse pré-projeto. 

 

Informante: Mas principalmente trabalhei com esse livro de teoria que é Teoria Literária, da Silva. 

Também trabalhei com esse do Munanga que é “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil”, fora o texto do 

autor mesmo Leite Derramado, de Chico Buarque. 

 

6. Pesquisador: E durante a graduação, gostaria que você falasse sobre os textos 

acadêmicos que você estudou que você leu, se você produziu artigo, resenha, 

que textos acadêmicos que você produziu durante a graduação que você 

conseguiu compreender ou conseguiu ver alguma relação deles com a 

construção do pré-projeto. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre 

essa prática de produção e leitura de textos acadêmicos durante a graduação. 
 

Informante: Olha, eu produzi muito pouco durante a graduação em relação à artigo. Em relação às 

leituras, eu trabalhei mais em relação à literatura. Eu trabalhei com o texto de Afrânio Coutinho, do 

Almeida, do Mansur, e outros textos que eu também trabalhei durante a graduação. Agora eu não lembro 

assim, eu teria que ver o meu material exatamente o nome desse pessoal, os que me vem à mente eu 

utilizei bastante eles, principalmente o de Afrânio Coutinho, utilizei bastante ele. 

 

7. Pesquisador: Não, tudo bem. Não precisa você olhar, era basicamente para 

saber isso mesmo, os livros, os artigos que você leu. Eu gostaria que você falasse 

agora sobre a sua experiência durante a seleção do mestrado, o que foi que você 

viu da utilização do pré-projeto. Como é que o pré-projeto funciona, para você, 

dentro dessa seleção? Se ele é importante ou se ele é dispensável, o que você 

achou, o que você sentiu do uso do pré-projeto dentro da seleção? Você pode 

relembrar um pouco? 
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Informante: Ele é importante sim. Você ter esse pré-projeto para poder ingressar no mestrado. No 

entanto, em relação à mudança de tema, de área, é flexível. Então, apesar de eu ter entrado com um 

tema, com uma determinada área, quando eu já estava dentro da seleção, quando eu já tinha entrado, 

acabou ocorrendo a mudança. Então, importante é, mas é interessante que ele é flexível, essa 

possibilidade de eu poder mudar, também poder mudar de orientador, se eu quiser mudar o orientador 

também. 

 

8. Pesquisador: E sobre a função, você lembra do que foi falado para você no 

momento da seleção, a banca disse alguma coisa sobre o seu pré-projeto? Você 

lembra de alguma coisa nesse sentido que você poderia me falar. 
 

Informante: Sim, eu lembro de algumas coisas, em relação até mesmo à construção do texto, em relação 

a forma que eu estava trabalhando o meu tema. Por exemplo, eles reclamaram em relação a escolha do 

título que eu utilizei que era “Preconceito racial”, apesar do termo raça está em desuso, eles achavam 

que não era adequado trabalhar com esse termo, porque eu utilizei o termo racial se ao longo do texto 

eu mesma falava que raça não existe e não pode falar em raça em relação ao homem, então eles falaram 

em relação a isso. E só algumas coisas que estavam no texto, teve algumas contradições, eles pegaram 

um pouco nisso. Basicamente, em relação ao projeto foram essas, tiveram outras perguntas, mas em 

relação ao projeto foi isso, pediram para que eu defendesse ele, explicasse os meus objetivos, o motivo 

da pesquisa. 

 

9. Pesquisador: Queria que você falasse agora sobre a forma do pré-projeto, o que 

você acha dos aspectos estruturais? O que é imprescindível para a construção 

do pré-projeto? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. 
 

Informante: A única crítica que eu tenho em relação ao pré-projeto diz respeito ao tamanho dele. Tudo 

bem que é um pré-projeto, mas muitas coisas eu não pude colocar nele, talvez ficou até, de certa maneira, 

alguns pontos contraditórios devido ao limite de laudas. Por exemplo, o edital da federal exigia no 

máximo 10 laudas, incluindo a parte pré-textual, textual e pós-textual. A UESPI já foi 15, então o da 

UESPI teve essa melhora em relação a isso, eu pude falar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre 

o meu objeto, a minha justificativa, os meus objetivos. Então, é mais em relação à isso, em relação ao 

tamanho, o espaço dele em si. 

 

Informante: Não dá para você falar com tanta clareza, as vezes, tudo o que você queria falar, você tem 

que ser muito objetivo, bem conciso, para poder entrar dentro desse padrão que eles exigem. 

 

10. Pesquisador: Entendi. Então, você acredita que deveria ser um pouco maior o 

pré-projeto. E sobre a questão de conteúdo, você poderia falar dos aspectos de 

cada seção, o que é importante na construção, por exemplo, citação ou autor-

citação. Desses aspectos de conteúdo, o que é imprescindível, não pode faltar na 

escrita do pré-projeto? 
 

Informante: É interessante que ao fazer o pré-projeto que você tenha uma hipótese para em cima dele 

tirar sua pesquisa, em cima dessa hipótese, se ela vai ser aceita ou se ela vai ser negada. Então, é uma 

parte interessante do pré-projeto que eu acho. Em relação à parte textual, em relação à fundamentação 
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teórica vir com citações, interessante que, tem projetos que eu cheguei a revisar que fizeram somente 

com citações diretas, interessante que haja uma mistura de citação direta com a indireta, no meu caso eu 

busquei misturar os dois tipos. 

 

11. Pesquisador: Agora eu gostaria que você falasse sobre o que você acha que 

caracteriza a pesquisa em linguística e em literatura, no seu caso na literatura. 

O que caracteriza a área da literatura no seu pré-projeto e que se diferencia da 

linguística, por exemplo? O que você acha que pode diferenciar. 
 

Informante: É uma pergunta que eu não vou te responder agora, porque eu não me envolvi muito com 

projetos na área da Linguística apenas da Literatura. Então, em relação a diferença das duas áreas, talvez 

eu não consiga te responder isso agora. 

 

11.1 Pesquisador: Não precisa você falar da Linguística não, queria que você falasse um 

pouco da Literatura, o que você acha: “eu acho que na literatura se pesquisa dessa 

maneira que talvez seja diferente da linguística”, entendeu? Falasse mais nesse 

sentido, o que você acha que seria diferente, o que tem na literatura que é específico 

da área da literatura. 
 

 Informante: Uma coisa que é específica da literatura é a relação que ela tem com outras ciências, que 

eu vejo nos pré-projetos de literatura e que eu não vejo tanta até mesmo na área da linguística, talvez 

seja até um erro meu. Mas, por exemplo, a gente costuma trabalhar com muitos temas transversais com 

a Sociologia, com a Filosofia, com a História, com a Psicanálise e por aí vai.  Por exemplo, quando eu 

estava estudando Teoria da Literatura tem a corrente literária que é a Crítica Sociológica que é, na 

verdade, a relação que tem entre a literatura, a sociologia e até mesmo a própria história. Então, talvez 

esse seja o diferencial, a gente vai encontrar nas pesquisas de Linguística em relação às de Literatura. 

 

Informante: Porque assim, a Literatura utiliza dessas áreas - da sociologia, da filosofia, da história - para 

poder compreender o fenômeno literário. 

 

11. Pesquisador: Sim, era isso que eu queria que você falasse. Agora, eu queria que 

você falasse, fizesse um resumo, como se você tivesse orientando uma pessoa que 

você tentar a seleção do mestrado, o que ela deve fazer para escrever um pré-

projeto de sucesso, que seja aprovado. Queria que você explicasse com um passo a 

passo resumido o que ela deveria fazer. 
 

Informante: Bom ela deveria.. [áudio cortado] 

 

Informante: Bom o primeiro passo, ela deveria olhar a linha de pesquisa de cada orientador. 

 

Informante: Deveria olhar a linha de pesquisa de cada orientador, ver a área que eles estão pesquisando 

e trabalhar em cima dessa linha. Por mais que eu queira trabalhar com essa temática, com essa área, mas 

se não tem, temos que seguir a linha de um orientador mesmo. Em seguida, trabalhar com os textos que 
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é passado pelo referencial bibliográfico que é dado durante a seleção para a prova discursiva. Então, 

aquele material, já pode servir, ali para construir alguma coisa, alguma coisa básica e que na verdade 

será até utilizado quando você entra no mestrado. Então, já é um estudo básico que ele já está te dando 

antes de começar o próprio curso, ele é bem útil e você pode começar por aí. 

 

12. Pesquisador: Para finalizar, eu gostaria que você falasse o que jamais deve 

aparecer no pré-projeto, algo que pode reprovar um pré-projeto, além dessas 

coisas que você falou, essa questão da temática. Que outras coisas você acha que 

pode reprovar um pré-projeto? 
 

Informante: Talvez um pré-projeto muito amplo. Por exemplo, uma pesquisa que não é possível levar 

adiante, talvez uma pesquisa que não para um mestrado, mas para um doutorado, fique muito amplo. 

Ou, então, algo muito reduzido então talvez possa reprovar o pré-projeto. Talvez o que pesa mais para 

mim, em relação ao pré-projeto agora, seja isso.    
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ANEXO HH – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE LT07-17 

1. Pesquisador: Boa noite, estamos iniciando a entrevista com o informante LT07-17. Como 

primeiro tópico, eu queria que você falasse há quanto tempo você terminou a graduação e 

se durante a graduação participou de iniciação científica. 

 

Informante: Eu terminei minha graduação em 2005, já tem mais de 10 anos, e no período que eu 

cursei não participei de nenhum projeto científico que fosse direcionado para o mestrado. 

 

2. Pesquisador: Eu gostaria que você falasse sobre se durante a graduação você teve contato 

com o tema que está pesquisando agora no mestrado e eu gostaria que você falasse também 

sobre o tema que você está trabalhando que você utilizou no seu pré-projeto para entrar 

no mestrado. 

 

Informante: Sim, eu tinha um conhecimento, porque na época da minha graduação a orientadora 

hoje era a coordenadora do curso, mas não foi ela a orientadora na minha monografia. E com relação 

à… 

 

Informante: E com relação ao tema na época da minha graduação, diretamente com a temática não, 

mas sim a área, a área foi da Literatura e também na minha graduação a minha monografia foi 

direcionada para a Literatura, para essa área. E com relação ao meu novo projeto, agora do mestrado, 

o que entrei já está sendo modificado através de outras leituras feitas dentro das aulas do mestrado, 

então eu estou refazendo o meu projeto em uma outra linha que eu já me identifiquei também e que, 

acredito, vai me sair muito bem. E essa outra linha é a Autobiografia que não é a mesma de quando eu 

entrei que era Relações de gênero e identidade. 

 

3. Pesquisador: E esse tema, você pode falar como foi que você escolheu para entrar no 

mestrado? E sobre a decisão de mudar, foi uma decisão sua mesmo ou do orientador? Você 

pode falar um pouco sobre isso, como foi que você decidiu mudar? Então, eu queria que 

você falasse como foi que você decidiu o tema para entrar no mestrado e depois falasse 

desse processo de mudança no seu tema que você foi aprovado e agora está mudando. 

 

Informante: A temática, a primeira que eu escolhi para fazer o pré-projeto para entrada do 

mestrado, foi através de participações em eventos e congressos, eu comecei a participar comecei a ir à 

palestras e as palestras relacionadas a gênero eu me identifiquei com elas, até porque é uma proposta 

que hoje a gente tem bastante na nossa sociedade e se fala muito e tudo. Mas, ao entrar no mestrado, 

eu tive a possibilidade de obter conhecimento com outras teorias que até então eu não ia, porque são 

campos bem direcionados bem específicos e que eu não ia tanto, não aqui na nossa região, e aí eu me 

aproximei me identifiquei, gostei, conversei com a minha orientadora, propus caso pudesse ser alterado 

e ela aceitou e a partir de agora já estamos nessa nova proposta, estou lendo um outro objeto de estudo 

e acredito que vai dar certo porque eu estou me identificando bastante. 

 

4. Pesquisador: Entendi, então foi uma decisão sua, não foi questão externa. Gostaria que 

você falasse um pouco mais sobre os textos acadêmicos que você produziu no período da 

graduação, antes de você pensar no mestrado, você falou que participou de eventos, então 

você escreveu artigo? Você já tentou mestrado ou uma pós-graduação? 

 



 

 
603 

 

Informante: Na minha graduação, eu não apresentei nenhum tipo de artigo, não fiz nenhum tipo de 

artigo. Mas, depois da minha graduação, durante a minha especialização, eu comecei a fazer alguns 

artigos em uma fase muito iniciante. Com o passar do tempo, eu indo para congressos aí sim, eu comecei 

a fazer meus artigos já na intenção também de apresentá-los. Então, antes mesmo de entrar no 

mestrado, eu já tinha apresentações de artigos. 

 

5. Pesquisador: Então, foi a especialização que lhe deu essa vivência de prática acadêmica, 

de produção de textos e apresentações de trabalhos. Eu queria que você falasse um pouco 

sobre os textos que você lembrasse os textos que você lia para produzir o seu pré-projeto 

para a seleção de mestrado, que textos você procurava? Que ajuda você procurou para 

produzir o seu pré-projeto durante a seleção? 

 

Informante: Para a elaboração do projeto, como tinha a ver na época com o gênero, eu li Simone 

de Beauvoir que foi uma base que eu tive para as relações de gênero. Também, o projeto traz a questão 

da identidade de gênero, então para a identidade eu li Stuart Hall que ele trabalha muito essa questão 

de identidade na pós-modernidade. E tive, também, outros autores que me ajudaram não de uma forma 

tão enfática como esses dois para o projeto até porque se tratava apenas de um projeto e não precisa 

ainda de tantas referências, mas as principais, as que nortearam realmente o meu projeto foi Simone 

de Beauvoir e Stuart Hall, sendo que a obra que eu coloquei como objeto de estudo é uma obra de 

Mario Vargas Llosa que é um escritor espanhol peruano e como minha formação é em língua espanhola, 

eu dei essa atenção especial para esse escritor. 

 

6. Pesquisador: Então, você procurou mais os textos teóricos do tema que você iria trabalhar, 

não procurou outros textos, é isso? 

 

Informante: Outros textos que você fala se for questão de artigo científicos em revistas eletrônicas 

sim, foi colocado também no meu projeto artigos que foram publicados em revistas eletrônicas e que 

me deram uma base para o projeto agora que eu recorde no momento quais eram não, mas eu tive sim 

porque eu sempre faço isso, eu pego os teóricos e pego também que trabalha com artigos para 

referenciar a pesquisa. 

 

7. Pesquisador: Sim, era isso mesmo. Não precisa recordar os teóricos dos artigos não [risos]. 

Gostaria que você falasse agora sobre a sua experiência na seleção do mestrado se foi a 

primeira e como você vê a função do pré-projeto dentro da seleção? Você acha que ele é 

importante? Por que ele é importante? Qual a real função dele que você percebeu durante 

a arguição ou durante o processo? 

 

Informante: Essa que eu passei foi minha terceira tentativa, eu já tinha tentado outras duas vezes, 

mas por questões que eu entendo por falta mesmo de leitura, questões teóricas mesmo, eu não consegui 

acredito ser isso. E, com relação ao pré-projeto, eu acho importante, eu acho que deve ter sim porque 

é até uma maneira que o aluno tem para estudar as teorias, porque para entrar é complicado, é difícil. 

Então, é preciso realmente que a pessoa, o estudante que esteja pretendendo pleitear essa vaga no 

mestrado que ele se prepare teoricamente e eu vejo com bons olhos o projeto apesar de que, muitas 

vezes, tem essas alterações como aconteceu comigo, mas eu vejo pelo lado que é sempre um 

conhecimento a mais, nada é perdido porque, de certa forma, você leva essa bagagem consigo para o 

mestrado. Então, eu vejo assim, com bons olhos o projeto, eu acho que seja necessário. 
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8. Pesquisador: Você lembra de alguma coisa da arguição? O que a banca falou? Você 

poderia falar um pouco sobre isso? Dizer o que você viu, como é que o projeto estava 

funcionando dentro da seleção. 

 

Informante: Assim, no dia da arguição, apesar de todo o nervosismo que a gente vai, mas a banca 

avaliadora da arguição me deixou, acredito que tanto a mim quanto aos outros, bastante a vontade. De 

certa forma, eles se apresentaram como interessados pela temática, mas também ressaltaram a 

importância da teoria e pediram apenas que eu falasse mais um pouco sobre os teóricos que eu coloquei, 

porque eu coloquei aqueles teóricos, o que me levaram a acreditar que aqueles teóricos serviriam 

mesmo para minha dissertação. Outra inquirição que eles fizeram foi em relação a minha temática, 

porque eu escolhi essa temática e o objeto de estudo, o porquê desse objeto. E todas essas questões 

foram sendo respondidas ao longo do processo da arguição, mas foi tranquilo. 

 

9. Pesquisador: Certo, então serviu para você refletir bastante sobre sua pesquisa. Gostaria 

que você falasse agora sobre os aspectos formais, exemplo, estrutura, as normas, a 

quantidade de página, pessoa do verbo a ser utilizada no pré-projeto; que você considera, 

com a experiência que você teve de ser aprovada, que são importantes e que você 

aconselharia uma pessoa a prestar atenção. Em que estruturas, como sendo a mais 

importante. Você poderia falar sobre isso, deixar claro: “olha eu acho, na minha 

experiência, que essa estrutura seja a mais importante”. 

 

Informante: Eu acredito assim: com relação à estrutura do projeto, a quantidade de páginas, eu 

acho tranquilo, eu acho adequado em se tratando de um pré-projeto, até dez páginas, se não me falhe 

a memória e isso contemplando todos os aspectos. Mas hoje, eu acredito, depois das aulas de 

metodologia do projeto, eu vejo a questão do objetivo geral, o objetivo de sua dissertação que você quer 

atingir na sua dissertação, então o objetivo geral é importantíssimo, seguido claro, dos específicos e 

também as hipóteses, quais são essas afirmativas que você tem em cima do seu pré-projeto que você 

poderá ou não conseguir inferir no decorrer da sua dissertação até o final. Então, hoje eu chamaria 

muita atenção aos futuros interessados, a questão do objetivo e das hipóteses que serão levantadas em 

cima disso e da metodologia. Como, de que forma, no percurso do mestrado você conseguirá na sua 

dissertação atingir esse objetivo que você se propõe. 

 

10. Pesquisador: Sobre a questão do conteúdo, aspectos, como por exemplo, as críticas as 

citações, a argumentação, o que você julga ser mais que o candidato deve focar, ele deve 

ter bastante cuidado na hora de produzir? 

 

Informante: Com certeza, eu acredito que a citação, porque assim, hoje a gente entende mais essa 

questão, a citação serve como uma base para a estrutura do seu projeto, da tua dissertação, enfim. Mas, 

você não pode ficar amarrado, engessado a essa citação e é uma certa dificuldade, em nós alunos, nos 

livrarmos disso, porque para que isso aconteça é necessário muita leitura e muita prática em se fazer 

artigo científico. Então, a citação, eu acredito que seja importantíssima e também essa questão o 

pesquisador, o estudante iniciante na pesquisa, tenha em mão essa preocupação, por conta de plágio. 

Então, as vezes, eu penso, acredito assim, que não é nem porque queira é porque não sabe como fazer. 

Com as aulas de metodologia e um pouco mais de atenção, a gente vê que, realmente, a citação é 

importante, mas que nós não devemos ficar submisso a ela, engessado a ela, podendo abranger mais, 

explorá-la. Mas, em compensação, nós como pesquisadores, também, temos voz, temos o nosso olhar, a 

nossa perspectiva dentro da pesquisa. 
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11. Pesquisador: Gostaria que você falasse agora sobre o que você acha que caracteriza sua 

pesquisa na área de literatura diferenciando de outras áreas, como por exemplo, de 

Linguística. O que você acha que distingue o seu pré-projeto dos outros pré-projetos nas 

áreas diversas, por exemplo, a de Linguística? 

 

Informante: As duas áreas eu acho muito, eu acho até que elas não se separam tanto. Elas estão 

separadas em termos de campo, mas na hora da pesquisa elas sempre estão ali um pouco unidas, até 

porque se trata de linguagem mesmo que de forma específica. A literatura me chama mais atenção, 

lógico, porque através dela nós podemos conhecer outras, vou abrir o parêntese aqui, personagens, 

diversas personagens que traz à tona questões sociais, psicológicas, linguísticas, podemos dentro da 

literatura, através da literatura estudarmos e conhecermos melhor, a nossa realidade transposta para 

a ficção, então tudo o que acontece na nossa sociedade, nós podemos encontrar na literatura através 

das obras, das narrativas e é isso o encantamento maior em relação a literatura, é essa possibilidade 

de ver o outro ou de se ver através das obras literárias e fazer toda essa análise, seja ela sociológica, 

ou psicológica, ou linguística, dentro da outra literária. Todo esse contexto permeia toda a obra. 

 

12. Pesquisador: E sobre características, você consegue definir? Questão da estrutura, da 

escrita, você consegue dizer se você acha na literatura tem uma maneira diferente, o que 

se diferencia? Características da escrita literária que é diferente da escrita da linguística 

nos projetos? Da teoria literária e da teoria linguística, você saberia falar alguma coisa  

assim? O que você acha. 

 

Informante: A escrita, por si só, literária já traz essa diferença, ela já traz esse estranhamento. É o 

que os teóricos chamam a questão de Literariadade, é exatamente essa forma diferente de apresentar 

certo conteúdo, certo evento, certo acontecimento, que a obra literária tem essa possibilidade, trabalha 

essas estruturas diferentes. É a mesma língua, é o mesmo verbo, é a mesma figura de linguagem que 

nós temos na nossa gramática, mas que na literatura ela trabalha essas questões de uma forma para 

trazer o leitor a sentir diferente aquela palavra, se sentir diferente com aquela obra. Então, esse 

estranhamento, essa possibilidade de sentir diferente é que a gente vê na estrutura da obra literária. 

 

13. Pesquisador: Gostaria que você falasse agora que orientações você indicaria para uma 

pessoa que está tentando o mestrado, para ela escrever um projeto de sucesso, um projeto 

que seja aprovado. Que dicas, que pontos mais importantes você aconselharia a pessoa a 

ter cuidado na hora da escrita do seu pré-projeto? 

 

Informante: No primeiro momento é definir. No caso nosso de letras, é definir em qual área a pessoa 

deseja, se é linguística ou é literatura. Definindo a área, eu acredito que seria interessante que 

começasse a participar de eventos dessa área da qual foi a escolhida, porque a partir desses eventos 

que podem surgir, eu digo pensando em mim também, com a minha experiência, como surgiu comigo 

esse… 

 

Informante: A primeira sugestão que eu dou, é a pessoa definir a área, qual ela vai querer, se dentro 

da nossa aqui, de letras, se é linguística ou literatura. Na sequência, a pessoa deve procurar participar 

de eventos científicos, como congressos, simpósios, para que ela já comece a ver, a perceber, essas 

teorias, como elas são trabalhadas, como são colocadas dentro do universo científico e a obra em si, 

falo aqui na parte da literatura que é a parte que eu entendo um pouco. Então, definir o objeto de estudo 

em si, o que, realmente, a pessoa quer trabalhar e estudar as teorias, os teóricos mais importantes, mais 

relevantes da área e estudar, porque com teoria e um bom projeto que ele deve também procurar, vê 

como é toda a estrutura de um projeto, a linguagem científica que é utilizada no projeto, que nós 
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sabemos que não é a mesma linguagem do cotidiano e a forma de se expressar também nessa linguagem 

e já adentrar ao mundo científico, à teoria científica. 

 

14. Pesquisador: Para finalizar a nossa conversa, gostaria que você falasse, também nesse 

mesmo sentido de aconselhamento, o que você acha que jamais deve aparecer em um pré-

projeto que poderia reprovar o pré-projeto? O que você considera que jamais deve 

aparecer no pré-projeto? 

 

Informante: Como no edital, já vem toda a estrutura do projeto o que eu posso, nesse primeiro 

momento, chamar atenção e aconselhar é observar a questão da linguagem. Então, a linguagem que eu 

vou utilizar durante todo o meu processo de elaboração do projeto é uma linguagem científica, entendo 

assim, é uma forma de linguagem mais rebuscada do que a do nosso cotidiano e evitar essas expressões 

cotidianas, esses jargões que são utilizados no dia-a-dia, que lá não pode. E observar bem regras da 

ABNT, pois ela é o nosso norte, é quem direciona toda a nossa escrita padrão-científica. Então assim, 

se apropriar dessas regras da ABNT também para que não seja por essas questões que ele não consiga, 

que a pessoa não consiga sua aprovação. 
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ANEXO II – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE BLG01 

1. Pesquisador: É sobre as expectativas da Banca dos pré-projeto do mestrado 

 

 Informante: Expectativa em que sentido? 

 

2. Pesquisador: Da escrita, o que os pesquisadores esperam encontrar nesses projetos. 

 

2.1 Pesquisador: Pois é, o que eu queria saber é como é que os membros da banca vê primeiro o 

tempo, quanto tempo vocês têm para analisar os projetos, porque com a minha pequena 

experiência que já tenho, demanda bastante tempo [para esta correção]. Então, o que 

estávamos vendo é que os membros experientes tenham a leitura que vai direto ao ponto, 

o pesquisador experiente já vai no ponto chave. 

 

Informante: Sim, mas você está falando daquele pré-projeto... em relação a entrar na seleção? 

 

2.2 Pesquisador: Isso, na seleção. 

 

Informante: O que eu vejo é o seguinte, porque realmente hoje está muito detalhado as orientações. 

Então se a gente já tem uma certa experiência, a gente não vai olhar lá o que cada seção está pedindo 

necessariamente. Muito dificilmente eu vejo cada detalhe, dificilmente alguém faz isso, a não ser que a 

pessoa esteja começando, está com aquela inexperiência, quem faz isso é na primeira vez, na segunda; 

mas depois você vai tendo experiência. E o que eu espero quando eu estou lendo um projeto até porque 

ali não é um projeto, embora muitas vezes se corrija. Às vezes o professor vai corrigir como se fosse um 

projeto, com um rigor de um projeto; mas mesmo assim, você vai observar o que o candidato está 

querendo fazer se está claro  o que ele está colocando o que que ele quer fazer. Primeiramente o que eu 

vou analisar é o referencial teórico, se aquele referencial teórico está ali a gente vê se você é muito 

livresco mesmo é isso a gente percebe até nas entrevistas, isso que eu acho engraçado. Eu percebo muito 

isso na área de análise do discurso, pois a pessoa já vem com aquele discurso todo bonitinho já sabe o 

que vai dizer e eu vejo muitas vezes no conteúdo ele pega uma coisa ali. Às vezes, o texto não está nem 

mal organizado assim, mas às vezes a questão do conteúdo, né? Porque não tem muita experiência, mas 

o que me chama atenção são os objetivos, que por uma inexperiência se coloca objetivos demais e às 

vezes coloca objetivos que nem são objetivos do trabalho. Uma coisa que eu percebo muito é a 

quantidade de objetivos que muitas vezes não vai dá para cumprir. 

 

2.2.1 Pesquisador: Isso é muito comum? 

 

Informante: Isso é muito comum. Eu pelo menos quando eu participo eu vejo né. Um exemplo, é você 

jogar cinco objetivos no pré-projeto é muito, você não vai dar conta e muito também pela natureza dos 

objetivos, pelo o que ele pretende fazer, é nesse sentido que eu digo que é muito. Sei lá, você pode até 

ter 10 objetivos, mas para o seu trabalho pode não fazer sentido. Porque o objetivo é muito no sentido 

do que proponho, do que o projeto, o aluno candidato, se propõe em fazer. Então, uma das falhas que 

eu vejo é essa muitos objetivos, é que eu acho que às vezes por inexperiência ou então às vezes o que 

ela está chamando ali de objetivo não é não é objetivo. A justificativa, eu olho porque tem, mas eu nem 

considero aqui um fator que pese tanto assim e normalmente justificativa dificilmente você encontra a 
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justificativa que na realidade uma justificativa, eles sentem dificuldade. Então nesse ponto é o que eu 

vejo mais por exemplo não referencial as referências bibliográficas quando tem. Por exemplo nesse ano 

uma que me chamou atenção em pré-projeto que o menino colocou três referências, aí eu não admito 

né não é nem por que você não tenha, eu não acho assim, que não é porque você não tenha feito nenhuma 

citação mas minimamente você tem que ter lido você coloca duas ou três, mas às vezes tem alguns que 

exageram. E aí você pega uma referência que você tem certeza que não é condizente, então tem que ter 

um equilíbrio nesta questão, porque também o que eu acho assim um grande problema nessas questões 

de pré-projeto, porque eu estou falando aqui para o mestrado. Eu sei que teria assim algum objetivo, 

não para doutorado, mas para o mestrado mas por exemplo eu acho que eu até já te disse isso Eu 

particularmente no mestrado eu acho que não é tão necessário essa questão do pré-projeto eu digo isso 

porque o aluno vai entrar o candidato ainda não sabe o que que ele quer, ele vai fazer um pré-projeto 

porque é necessário. Então é claro que tenha as exceções lógico, mas a maioria, pela minha experiência 

e participação em bancas, a gente observa. E isso e muita gente diz às vezes me procuram e dizem: 

“não porque eu olhei lá e vi lá a linha de pesquisa da senhora e me interessa..” então eu vou mas ainda 

nem tenho projeto ainda, uma coisa assim que ele tá pensando.  Eu digo assim, não sei o que que eu 

quero fazer. Ele pode até pensar: trabalhar com descrição, trabalhar com gênero ou alguma coisa 

assim. Mas ainda não sabe o que é exatamente, por isso que eu particularmente sou contra essa questão 

do pré-projeto de se exigir, minimamente um plano de trabalho, porque quando ele entra a maioria 

modifica e eu já vi caso assim que, eu já que eu tenho até dó, né? Que o menino, sim, tem que mudar 

para uma coisa completamente diferente porque muito a não ser quando o aluno já vem na graduação 

ele já vem com certo preparo tudo bem né? 

 

2.2.2 Pesquisador: Do PIBIC? 

 

Informante: Também é importante, porque quando o aluno do pibic muitas vezes ele já, mas quando 

faz um pibic que presta, é aqueles que fazem pibic com o tema e depois muda completamente, porque 

também muita gente, às vezes, quer o pibic, mas é uma outra questão né, muitas vezes está preocupado 

com a bolsa o que eu não condeno isso, mas todo mundo precisa tal,  e aí a pessoa não tem compromisso 

na realidade com o pibic entendeu.  É aquela questão né da bolsa.   Agora  ser aluno do pibic muitas 

vezes ajuda,  e dá certo mas também tem casos e casos né que eu já tenho visto mesmo aluno que tenha 

passado pelo PIBIC passado por um grupo né,  mas aí a gente vê tem até aquele projeto, mas quando 

você chega…  já tive casos de aluno que traz um projeto a gente vê o projeto, não tava ruim, mas ele 

não passa na seleção, não consegue passar. Às vezes, aquele que faz um pibic não sabe fazer 

minimamente um projeto vinculado ao pibic. O que eu vejo desses projetos é isso, e o que eu condeno 

não é só o aluno, por exemplo, o candidato não entrar no mestrado, eu tenho visto pessoas até com 

questão do doutorado, mas o doutorado não, eu acho assim, o doutorado tem que ter o projeto. No 

mestrado, eu acho, em função dessas razões, porque na realidade o nosso aluno, o nosso candidato, ele 

não está vinculado a ele, pois até o tcc é um faz de contas ali. 

 

3. Pesquisador: Pois é, porque antes não tinha o TCC. Na minha época, não tinha. 

 

Informante: Pois é, não tinha tcc. Mas, por exemplo, no caso de vocês não é uma prática, uma 

norma. A maioria não tem essa base, porque também não são só alunos de letras recém-saídos, tem 

também de outras unidades que vêm. 

 

4. Pesquisador: Uma vez eu fiquei me questionando por que um aluno falou sobre essa 

questão que para um aluno que terminou há mais tempo a graduação, há cinco anos, 

vai voltar, vai tentar o mestrado. E é diferente de um aluno que é recém-saído da 

graduação e vai direto tentar o mestrado. Uma coisa que estávamos discutindo. Parece 
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que atualmente, está mais esse movimento do aluno que termina a graduação e entra 

no mestrado. 

 

Informante: Ele [recém-formado] está conseguindo. Não tanto, mas a gente aumentou o número. Eu 

acho, agora é engraçado, nesta seleção ganhou a UESPI, ela conseguiu mais alunos... os que saíram 

da graduação que passaram, do que os alunos nossos daqui, da própria universidade, é a primeira vez. 

Isso me chamou a atenção, os alunos graduados na UESPI, pelo menos os que passaram, mas nós 

tivemos ex-alunos da graduação, eu pelo menos estou com dois orientandos, um que foi ex-orientando 

de pibic e outro não, o outro entrou e passou, recém-graduada. Ela fez pibic, essas coisas. Mas o que 

eu acho é isso desses projetos. Eu não acho, para mim, seria interessante se o aluno já viesse, claro que 

o projeto é o norte, de uma certa forma tem um ponto positivo que eu vejo, porque força o aluno, quando 

você entra com o projeto amadurecido, quando ele está terminando os créditos ele está pensando o que 

ele vai fazer; eu acho que tem, por esse lado, eu acho interessante a questão do pré-projeto, é uma coisa 

assim; mas muitas vezes, como a coisa se dá… 

 

4.1 Pesquisador: Ele faz em um nível mais baixo. 

 

Informante: Mas tem algumas coisas que a gente fica questionando, que tem coisas que claramente 

não foi feito pela pessoa. Mesmo que tenha sido feito, teve a mão de outro. Na entrevista a gente vê. Às 

vezes, eu conheço o aluno da graduação e a gente percebe bem ali que teve claramente a mão de alguém, 

que não foi só a pessoa. Porque, eu acho assim, o projeto, tem casos que sim e que nao, não determinante 

para determinadas questões… 

 

5. Pesquisador: Porque todas essas avaliações sempre tem a relativa.. 

 

Informante: É. Porque se ele entrar sem um plano, e as pessoas sempre dizem, era sobre isso que eu 

ia te dizer… Mesma questão do projeto, porque uma vez uma pessoa me enviou o projeto para o 

doutorado e me pediu para olhar o projeto. Mas eu vi ali, estava doutorado, as falhas mesmo no que 

você quer fazer e o que você pretende, eu não digo nem em todos esses mecanismos, nesses processos, 

nos requisitos de um projeto que você, eu vejo a dificuldade, aí eu imagino um aluno da graduação. Eu 

só não vejo esse problema quando ele vem de um pibic, mas quando ele não passa por isso. É aquela 

coisa. 

 

6. Pesquisador: Agora, recentemente, a gente ministrou um curso de extensão que era 

para justamente abordar a construção, no caso a gente queria fazer pesquisa na área 

de linguística, e aí a gente percebeu que os alunos que estavam iniciando no quarto 

período eles tinham bastante dificuldade de fazer o pré-projeto, realmente ficavam 

perdidos. E já os alunos que estavam a partir do oitavo período, porque do sexto 

também tinham dificuldade, só a partir do oitavo período que não. 

 

Informante: Mas no oitavo período eles já estão no tcc, não é isso? 

 

6.1 Pesquisador: É, eu acho que sim. 

 

Informante: É que eles já tiveram, talvez, porque eles têm o processo  da disciplina. Mas tem 
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dificuldade sim, de fazer projeto. Não todos, evidentemente, é claro que tem as excessões. Mas, não é 

nem seguir os passos, o grande problema que eu vejo às vezes é a questão de como realizar o que pede 

aqueles passos do projeto, tá entendendo. Aquela questão mesmo de qual o objetivo? qual o tema? Você 

delimitar o que eu quero fazer? Quais são os objetivos? Eu vejo a dificuldade nisso, de a gente pegar 

para ver o projeto, a gente vê logo essas fragilidades. A questão tá nisso, porque já recebe o modelo e 

tem manuais também. 

 

7. Pesquisador: tem manuais também! 

 

Informante: Pois é, a grande questão do fazer, fazendo, de escrever. Acho que a grande dificuldade 

está no escrever e no ler também, porque para fazer um projeto eu tenho que ler. Não sei se na 

graduação vocês tiveram, a metodologia e essas coisas. Tinham? 

 

7.1 Pesquisador: Tinha! 

 

Informante: Para se atingir o que se pretende… Eu, por exemplo, digo muito isso, eu venho, é claro 

que esses estudos todos são importantes, todas as orientações, mas o que eu quero dizer é o seguinte: 

antes não existia nada disso e a gente fazia. Eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, em Santa 

Catarina, não tinha projeto, era seleção, prova e essas questões. E tem curso hoje que já, no Ceará, 

não tem pré-projeto para mestrado não, se tiver é coisa bem recente. 

 

7.2 Pesquisador: Sim, é recente. Eles aboliram um período, não tinha. Agora já tem, voltou. 

 

Informante: Pois é, mas nesse ponto já era um plano de trabalho uma coisa assim, mas tudo bem. 

Eu entendo essa questão. O que eu acho, eu vou dizer assim: no meu tempo, não tinha nada disso. Eu 

lembro que quando eu fui fazer meu mestrado, eu nunca tinha feito projeto na vida, quando eu fui fazer 

meu projeto de dissertação, e mesmo no próprio mestrado, também não tinha essa disciplina de 

metodologia, que eu acho importante sim. Mas minha orientadora me deu vários projeto, e claro, eu li 

uns livros, eu também procurei em livros, para eu fazer um projeto. 

 

8. Pesquisador: Professora, a senhora acompanha as outras para ver como funciona? 

Porque eu ouvi de uma tia da Leila, que ela é da química, que o aluno faz o projeto 

durante o primeiro período do curso. 

 

Informante: Tem curso que é assim. Isso na realidade, quando eu entrei no meu mestrado foi assim, 

eu fiz o projeto… 

 

8.1 Pesquisador: Que para a qualificação. 

 

Informante: Para a qualificação, nessa questão, durante né? Que é o que acontecia na UFC no 

mestrado. 
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9. Pesquisador: Mas antes o mestrado era mais tempo, não era? 

 

Informante: Era mais tempo, eu fiz meu mestrado em três anos. Porque fica naquela questão, porque 

assim, eles têm um ano para fazer as disciplinas, muitas vezes, aquele projeto que ele passa dificilmente 

está no ponto, quando ele termina a disciplina, de não precisar mais mexer. Naquele seminário de 

dissertação, dificilmente do jeito que está aqui eu apresento que tá no ponto, as vezes não está. E já 

começa a se preocupar a apresentar o projeto, mas tudo bem, mas aí eles terminam e quando terminam, 

que eu acho importante, essa questão do mestrado, do projeto e apresentação do projeto após as 

disciplinas porque o aluno ali se obriga a pensar, a fazer. Tem gente que atrasa para aprimorar um 

projeto, e é um tempo que você coloca, quer dizer, muitas vezes ele tá só voltado para as disciplinas e 

quando o prazo termina, eu acho o prazo ainda curto, ter que fazer dentro de 1 ano, às vezes você entre 

em uma teoria nova, em um assunto novo, não tem muito tempo para pesquisar. Mas nessas outras áreas 

eu acho que, pelo que me parece tem uns procedimentos assim, não é que seja mais fácil, não é isso. A 

metodologia é diferente, é um objeto de pesquisa diferente, que eu acho que envolve. Mas eu acho que 

o correto deveria ser isso,  lá no mestrado; sabe por quê? porque o aluno entra, muitas vezes, ele não 

tem vivência de nada. Aí eles começam a fazer as disciplinas, muitas vezes ele prepara um pré-projeto 

porque era necessário, era a exigência, mas depois ele tinha vontade era de estudar outra coisa, não 

era isso que ele queria. 

 

10. Pesquisador: às vezes entra em conflito até com o orientador. 

 

Informante: Exatamente. Às vezes acontece conflito. Quer dizer, ele tem que pensar minimamente, 

que eu não digo nem assim: vou entrar no mestrado e quando eu estiver lá eu vou decidir o que vou 

fazer, em que área, em que assunto. Não é nesse sentido. Por exemplo, na minha área eu trabalhava 

com descrição e ensino, eu quero trabalhar com descrição, mas se eu ainda não sei o que, então vou 

pensar nesse período para refletir, mesmo eu querendo trabalhar com descrição e tal, até mesmo dentro 

da temática, com a temática X, essa própria temática deve ser delimitada, quer dizer o que é que eu vou 

fazer, eu tenho um semestre para conversar com o meu orientador, para eu ir. É nesse ponto que eu 

acho, que a gente não tem, eu digo assim, se fosse por exemplo um plano de trabalho, uma coisa mais 

fechada, durante aquele semestre ele fosse elaborando, fazendo, até para ele vê com o orientador, não 

é nem com as disciplinas, porque muitas vezes, nem todo disciplina vai dar aquele [inaudível], não é 

isso, mas ele já entra, pelo menos, para, tudo bem, qual é o tema, qual é a linha que eu quero trabalhar, 

quero trabalhar com gênero, o que eu quero fazer com o gênero, se ele entra com um gênero, ele nunca 

estudou, mas porque ele está querendo fazer e tal, ele vai lá com aquele projeto, mas se ele vai correr 

atrás de orientador com os contatos com o grupo, ele pode pensar em outra coisa diferente se ele… 

 

11. Pesquisador: Que na graduação, eu lembro que eu não tinha pragmática, a disciplina 

de pragmática, só vim ter no mestrado. 

 

Informante: Exatamente, mas para mim são essas coisas, a questão do ensaio e erro, como nada 

disso é coisa objetiva, como 2 mais 2 são 4 e pronto. Eu acho que é aquela coisa que é difícil de se 

resolver, mas que você vai aprimorando. Você não vai ter uma resolução definitiva, mas vai se 

aprimorando, dentro disso aí. É tão engraçado, eu tenho um aluno que que entrou agora que ele falou, 

que eu achei engraçado, “não professora eu vou ficar nessa linha porque senão fulano vai me botar 

para uma coisa que eu não quero”. Quando você entra, uma pessoa que já entra, e até a gente vê, na 

questão desses projetos, o projeto tá bem feito, tá direitinho, atendeu àqueles objetivos você vai fazer o 

que. Mas, às vezes, você vê o aluno ele tá colocando, muitas vezes, não é muito viável, não faz muito 

sentido, e até a gente diz, olha isso aqui você vai conversar com o seu orientador aquela questão porque 

não é… Porque, às vezes, ele vê uma coisa e acha que foi inexperiência, por exemplo, tivemos um caso 

que eu achei interessante,  um aluno entrou, o projeto dele estava direitinho, mas ele tinha uma proposta 
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de trabalhar dentro da fonética e fonologia, um tipo de fonema que ele percebeu que tinha lá no 

maranhão, mas não sei quem disse para ele uma vez que isso podia ocorrer nesses terreiros, aí eu disse 

para ele que eu não sei como é que ele vai pesquisar. Porque um terreiro, esses centros que não sei 

como se chama, esses negócio de umbanda, porque lá a menina percebeu que era, tinha lá um 

determinado tipo de fonema, mas eu não sei se é porque um dia ela foi e ouviu alguém, mas fiquei me 

perguntando que tipos de pessoas vão lá, e agora ele já entrou, ele tá vendo que isso não é possível, 

mas porque eu digo isso, porque é a falta de toda uma experiência, ele achar… Agora é claro que isso 

não é motivo para reprovar um aluno, é toda uma questão de adequação, que ele vai fazer com o 

orientador dele. São coisas assim que a gente vê, nos projetos que a gente vê, não é claro que tem 

projetos que o candidato tá sabendo, vai depender muito da maturidade, é difícil comparar. Você não 

pode comparar um aluno, ele não pode ter a vivência de uma pesquisa, mas ele já tem a vivência do 

trabalho, da vivência da linguagem, aquela questão também entra isso. Ele já tem uma determinada 

vivência, tem uma seriedade no trabalho, ele pode não ter tido a experiência de pesquisa mesmo, mas 

ele já vem com uma certa maturidade e sabe o que está querendo. 

 

12. Pesquisador: Professora, eu queria que você falasse, eu fico em dúvida, a questão da 

estrutura formal da língua, porque eu peguei alguns projetos aí eu vi, não mas talvez 

isso não é importante, talvez o professor da banca não tem tempo para tá olhando cada 

detalhe qual é o peso desse projeto? 

 

Informante: Não, a não ser que seja gritante demais… 

 

12.1 Pesquisador: difícil de entender. 

 

Informante: Não, é, por exemplo, se um texto está todo desconexo, vamos dizer, ele não tem condição 

de ser aprovado. Isso para mim. Mas, e aí, por exemplo, vamos dizer que ele teve um problema de 

concordância, teve um problema de regência, alguma coisa assim, mas por uma coisa aqui e ali eu não 

vou… Mas se o projeto dele tá bom ou então o projeto dele está em um nível regular, tem muito isso né, 

a gente pega um projeto e… 

 

13. Pesquisador: Nota dez. 

 

Informante: Não tem, é muito difícil. Então, mas se tá em um nível regular e dá para tirar um 7. 

Então, eu vejo isso, mas se tá com muitos problemas aí complica. Eu já vi alguns projetos que a pessoa 

passou na prova, mas paciência na hora do projeto… não tem como. Mas às vezes o projeto tá mal feito 

mesmo, a pessoa tem até condição de fazer bem e não faz, né. 

 

13.1 Pesquisador: Por causa do tempo… 

 

Informante: Tempo, tem pessoa que diz “meu povo, eu fiz isso aqui de madrugada” [risos] 

 

13.2 Pesquisador: Na hora da arguição? Meu Deus!! [risos] 
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Informante: É claro que não pode passar, não tinha condição de fazer. Ela teve que fazer no outro 

ano e conseguiu. Às vezes, falta mesmo é o compromisso. 

 

14. Pesquisador: Outra coisa, esses detalhes que a senhora falou, do referencial teórico e 

dos objetivos, pois eu já entrevistei alguns alunos dessa turma agora que teve, eu 

entrevistei 7 de Linguística e 7 de Literatura, aí alguns falaram: “não, a gente tenta 

argumentar com a teoria, que faça sentido, ter consciência da escrita”. 

 

Informante: Assim, estabelecer uma relação é claro, porque se ele diz assim, eu acho que é isso que 

eles pensam, eu vou trabalhar com tal coisa é dentro da teoria tal. Mas muitas vezes, não, isso é difícil 

fazer até na dissertação mesmo não se faz, você relacionar teu objeto de estudo com a teoria, são poucos 

que fazem isso, não vou dizer que não tem, mas são poucos. 

 

15. Pesquisador: E outra coisa que eles também me relataram é a questão da metodologia, 

que eles me falaram que a banca questiona: “ah, essa metodologia vai servir para 

quê?”. Como a senhora vê a metodologia dentro dessa seleção? A senhora vê um peso 

muito grande? 

 

Informante: O que eu penso nessa questão da metodologia, porque minimamente o aluno tem que 

saber como é que ele vai fazer sua pesquisa, que procedimentos ele vai utilizar e isso ele já tem, ele fez 

um projeto, agora muitas vezes o aluno, ele quer trabalhar com tal coisa, mas ele não tem a mínima 

ideia como é que isso vai ser executado dentro dos procedimentos metodológicos. Então são questões, 

eu acho que tem determinado peso, mas eu acho que assim para mim, para você eliminar logo um 

projeto de cara se no próprio referencial teórico ele não consegue minimamente estabelecer uma 

relação, apresentar, pelo menos, um referencial teórico, mostrar até porque se aquele conteúdo que ele 

pretende trabalhar está dentro daquele referencial teórico, para usá-lo como suporte. E também assim, 

é porque para mim, eu não consigo fazer as coisas separado, eu vejo como um todo. Então, fica difícil 

eu te dizer se isso aqui tem tanto peso ou tem outro, porque para mim está tudo liga, mas por exemplo, 

é claro que se ele fez ele apresentou os objetivos direitinho, fez uma justificativa, se ele escorregou na 

metodologia eu não vejo motivo para ele perder o projeto, a não ser que você tenha muitos projetos, 

você tem uma concorrência muito grande, aí você tem que ser mais rigoroso, mas se você não tem, você 

tem 20 projetos para 15 vagas, isso agora não quer dizer evidentemente que aconteceu de ter reprovado 

e não ter completado.. 

 

16. Pesquisador: Foi o caso do Fulano [nome próprio omitido] que a turma dele teve até 

no meio do ano para completar as vagas. 

 

Informante: Foi exatamente porque nessa época, acho que de vez em quando precisa, porque o aluno 

entra de qualquer jeito, como foi o caso de um projeto que a gente pegou, aprovar esse projeto, vai me 

dizer que eu não consigo. Mesmo que sendo um pré-projeto, uma bibliografia de dois autores ou três, 

quer dizer, são coisas assim que a gente pega, lá eu questionei e eles concordaram que realmente não 

tinha condição e o projeto estava mais ou menos, estava bem regular, que poderia até ser empurrado, 

vamos dizer assim, vamos empurrar para ver, Mas tem coisa que a gente tem que ver minimamente 

essas questões. 
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17. Pesquisador: Professora, na minha pesquisa outra coisa que eu estou querendo 

perceber é tipo na linguística e na literatura o que se assemelha e se separa nesse 

aspecto da prática de pesquisa. A senhora vê que os projetos são semelhantes… 

 

Informante: Isso eu não posso lhe dizer, porque eu não tenho nenhuma experiência, eu não participo, 

mas o que eu posso te dizer que eu tenho a impressão que são diferentes. 

 

17.1 Pesquisador: Porque o edital é o mesmo, né? 

 

Informante: Pois é, mas tem que ver como é que a banca vê, entendeu? o que é que ela vai considerar, 

pois o edital é o mesmo mas o projeto em literatura acho que ele vai diferenciar dentro da área de 

Linguística, dentro de alguma temática, algumas coisas podem até se aproximar do que ele vai fazer, 

talvez como uma linha como a análise do discurso se aproxima da Literatura, né? Talvez um projeto 

nesse sentido tenha algumas afinidades. Mas se você vai para uma linha como no meu caso, por 

exemplo, Linguística, eu acho que não pode ser o mesmo olhar, eu acho que nem a correção pode ser 

da mesma forma, porque é o seguinte, o conteúdo do projeto, os passos dos projetos são os mesmos, 

mas como você vai fazer é diferente, porque um conteúdo que você vai colocar um conteúdo de 

linguística que você vai discutir seja lá em  que área for, vai ser diferente do conteúdo em literatura, 

porque literatura são mais voltados para as obras literárias, é o estudo de obras literárias seja lá em 

que aspecto for. Então, a natureza do conteúdo do referencial teórico dele, evidentemente, vai ser 

diferente, mas os passos aí são mesmos nessa questão. Em termo de passo, de objetivo isso e aquilo, 

mas como o avaliador vai olhar eu tenho a impressão de que tem um olhar diferente nesse sentido, aí 

sim tenha relação mais direta com a obra literária e porque ele vai fazer acho que é diferente só nesse 

sentido, é diferente o olhar. Acho que eu não poder falar da correção… 

 

17.2 Pesquisador: Teria que ver um professor que participa das duas bancas... 

 

Informante: É. O que não tem, porque eu acho que tem que ser diferente. O diferente que eu digo 

nesse sentido o que ele busca naquele objeto. Mas eu não sei, agora eu corrigi dentro daqueles passos, 

aí pode seguir o que ele está pensando, o que é que justificar, até a gente pensando bem, eu tenho a 

impressão que como os passos no projeto, não é que os projetos sejam os mesmos, mas os passos no 

projeto são os mesmos, então o olhar… Mas eu acho que os mecanismos são diferente da construção.. 

Mas eu não sei, eu não posso te afirmar.. 

 

18. Pesquisador: Para a gente finalizar, tem dois aspectos que eu sempre gosto, realmente, 

de detalhar que é: o que, a senhora quando está avaliando um pré-projeto, a senhora 

vê que são passos fundamentais? A senhora até já comentou, mas a senhora avaliando 

aqui, a senhora pensar, no seu projeto de avaliação quando a senhora está lá avaliando 

que passo a senhora vai lá e “olha, isso aqui, isso aqui e isso aqui, são fundamentais”. 

 

Informante: É, porque para mim é uma coisa que eu já te disse, eu vejo a questão do referencial 

teórico, que ele vai colocar em função do que ele vai fazer, a questão dos objetivos, os específicos vai 

está direcionado para o que ele vai fazer. Então, eu acho que esses pontos são importantes para isso. 

Porque o que eu pretendo fazer com aquela pesquisa, vai está lá nos objetivos específicos e não no 

geral, o que eu espero no final do meu trabalho é ter desenvolvido. Então, eu acho que isso é um ponto 

importante, o conteúdo é que a pessoa tem que dizer alguma coisa, como é que você vai… A justificativa 

o projeto pede, eu acho interessante nesse aspecto na justificativa, pelo o que o aluno coloca, você vê 
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se ele tem noção ou não do que ele vai fazer, é aquela coisa, ele não fica amarrado, quando ele consegue 

fazer realmente uma justificativa, o que acontece é que tem muita justificativa que se chama de 

justificativa, que não é justificativa do projeto. Mas ele consegue na justificativa delinear… 

 

18.1 Pesquisador: Como a senhora disse, é uma cadeia, se ele vai resolvendo os objetivos a 

tendência é que ele consiga resolver os outros. 

 

Informante: É, uma cadeia. Porque o referencial teórico é importante como é que você tem que o 

objeto da pesquisa, o normal, você tem que ter o empírico, então você tem que ter minimamente, não 

digo no conteúdo todo, mas pelo menos no aspecto tem que dizer alguma coisa, mesmo que seja de 

maneira geral, mas tem que ter um conteúdo que tenha alguma relação com a temática do seu trabalho, 

minimamente isso aí tem que ter, os procedimentos metodológicos, é uma cadeia, pois também são 

importantes porque aqueles procedimentos se ele tem uma pesquisa a desenvolver ele vai ter uma ideia 

de como essa pesquisa pode ser desenvolvida, vai demandar, porque eu acho que é um dos pontos. E a 

referência bibliográfica, agora eu não acho que na referência bibliográfica você tem que ter mínima, 

se você bota 5, 6, 7 autores… 

 

18.2 Pesquisador: os alunos sempre perguntam: “professor, qual é a quantidade que eu tenho que 

colocar?” 

 

Informante: É um pré-projeto, porque também se você coloca 20, 30 autores; a gente já desconfia 

porque não deu, mas se você quiser derrubar na entrevista você começa a perguntar, por que essa obra 

aqui é tão importante? A gente pode fazer essa pergunta, mas a gente já vê, porque não é possível, às 

vezes a gente pergunta: “dentro dessas obras que foram citadas, qual foi a mais importante para o seu 

trabalho?” Às vezes o aluno não consegue responder, às vezes ele não leu aquilo ali tudo e realmente 

não leu mesmo porque não dá. Mas, eu acho que, como você disse, é difícil você, particularmente, eu 

acho difícil ser assim, nesse ponto. Mas ele é um nó, porque se você vai ter um projeto sem o referencial 

teórico não vai fazer sentido. Eu acho que o grande problema dos alunos ou das pessoas é delimitar o 

seu tema o que é que eu quero mesmo, eu acho que essa é a grande dificuldade, porque quando ele 

pensa, em alguns casos, pensa que delimita, mas não tá delimitado ainda não, tá bem abrangente; é 

uma das coisas que eu vejo quando eu participo de banca, eu percebo essa questão da delimitação. 

 

19. Pesquisador: Ei professora, o que a senhora acha que seria um grande problema no 

projeto que o aluno não colocou lá e aí isso pode provocar, também não teria? 

 

Informante: Para mim, não teria não. Mas para algumas pessoas até que tem. Mas para mim, eu 

não vejo, a questão é essa quando tem um grande problema é muito difícil. Por exemplo, ele fez o 

referencial teórico, se ele escorregou ali naquele referencial um pouco, mas se o todo dele está bom é 

aquela coisa que eu te digo, a reprovação só se for em grande quantidade é justo o que você tem. Mas 

se você deu um escorrego, digamos que, em um teórico, mas se no todo você conseguiu recuperar não 

vejo razão para eliminar todo, não foi uma coisa boa, é claro, até as vezes a pessoa dá um escorrego 

porque ela não tem aquela maturidade, não tem aquela leitura é isso que a gente tem que ver. “Ah, mas 

escorregou nisso!”; ah, mas tudo bem, vamos ver se nas outras questões… até porque é só um pré-

projeto e muitas vezes eu digo uma coisa e até muda isso aí, porque eu acho assim um todo, porque eu 

sempre me acostumei na minha vida profissional ver o todo. Então, eu tenho muita dificuldade de 

corrigir as coisas parte, aquela coisa de ENEM, é muito complicado você. Você tem que ver o todo 

daquilo ali, porque se o todo está mais ou menos, as outras partes também vão está, porque é uma 
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cadeia, é como um texto, então não pode está separado as coisas. E no projeto, um se complementa em 

relação ao outro. Agora é claro, se você tem 200 projetos aprovados e você tem 10 candidatos, aí sim. 

Aí já é outra questão. Você vai ter um certo rigor nesse sentido, infelizmente você não pode passar os 

200. Mas de uma maneira geral, eu vejo isso, porque também em um projeto você vai aprimorando… 

 

19.1 Pesquisador: A escrita acadêmica é assim. 

 

Informante: Se a gente pensar bem, não é fácil fazer um projeto nesse sentido, porque você vai… E 

como você trabalha muito em cima de modelos, complica, porque isso é uma questão de modelo, de 

paradigma, todas essas questões. 

 

20. Pesquisador: Pois é, porque na minha pesquisa eu estou partindo do pressuposto de 

que as áreas, até as subáreas, como a Análise do discurso, a Análise de gêneros, tem 

uma maneira de escrever que se difere nessas subáreas. 

 

Informante: Também concordo com você. Então, você analisar projetos para ver isso? 

 

20.1 Pesquisador: Isso, os projetos. 

 

Informante: Interessante. 

 

21. Pesquisador: Aí a gente tá também com a hipótese que a banca espera que o aluno já 

conheça como é, disso: “como é que pesquisa nessa área?” 

 

Informante: Mas é porque a banca tem que ter aquela coisa, eu estou falando já pela minha 

experiência, eu sei que às vezes as pessoas colocam assim no ENEM pela própria inexperiência, 

entendeu. E com a própria inexperiência vai com aquele rigor, inexperiência, porque a gente vê que 

não é bem assim. 

 

22. Pesquisador: Pela própria ignorância de não saber como é esse processo e esqueceu 

como foi o processo, porque a gente vê os alunos aflitos. 

 

Informante: É muito mais problemático, por exemplo, problemas metodológicos graves no aluno já 

numa defesa, agora um problema assim problemas graves, não é problemas bobos não, porque para 

mim tem problemas que são bobos e o avaliador fica ali naquela bobagem. Porque para mim, o 

problema metodológico grave é quando você não consegue, você vê que o trabalho não tem nenhum 

direcionamento, mas não com bobagens. Hoje eu vejo que, com a experiência da gente, não dá mais 

para ficar se apegando a determinadas bobagens, mas muitas vezes tem isso mesmo a banca tem aquele 

rigor que isso a questão toda. 
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22.1 Pesquisador: E isso até no pré-projeto que, às vezes, ele até questiona: “mas isso é já o projeto 

ou o pré-projeto?” 

 

Informante: Eu vejo pelo seguinte no mestrado é pré-projeto, aí quando vai avaliar esquece que é 

um pré-projeto e quer avaliar como um projeto é isso que eu não aceito, entendeu, porque se tá lá pré-

projeto eu também concordo em qual é a diferença mesmo porque os passos é só você pegar um projeto.. 

 

22.2 Pesquisador: Porque não existem manuais falando do pré-projeto, eles falam do projeto. 

 

Informante: Quando se fala em pré-projeto é para ser uma espécie de esboço… 

 

22.3 Pesquisador: Tanto é que são só dez páginas. 

 

Informante: 10 páginas, pois é. Porque é só um esboço de alguma coisa, tipo assim, é como se você 

pegasse e dissesse: “o que é que eu pretendo trabalhar?”. Fizesse um texto assim, um texto único, 

poderia ser um texto único, o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, isso seria um pré-projeto. É 

isso, você tem todos os passos… Acho que temos que eliminar esse nome de pré-projeto.. 

 

22.4 Pesquisador: Lá em fortaleza, meu orientador fala de “Anteprojeto”, eles chamam lá. Mas 

eu vou usar o nome que tá no edital e aqui na UFPI chama “pré-projeto” e lá eles chamam 

de anteprojeto. 

 

Informante: Mas quais são os passos do anteprojeto? São os mesmos? 

 

22.5 Pesquisador: São os mesmos, só que a diferença é que não tem a justificativa e sim uma 

introdução. Tem as mesmas coisas, tem a teoria, metodologia, esses são clássicos, plano de 

trabalho e os objetivos, tem o cronograma. 

 

Informante: Plano de trabalho, isso é outra questão. O nosso tem plano de trabalho? Já nem lembro. 

 

22.6 Pesquisador: Já não é um plano de trabalho é só um cronograma. 

 

Informante: Ah, o cronograma, pois é aquilo ali é bobagem porque quando você, o nosso também 

tem, mas você vai definir quando você estiver dentro toda aquela questão. E ali você tem que ver as 

vezes, eu acho que você quando ainda vai entrar você não sabe que tem aquele prazo de 2 anos, esse 

pra mim , não seria um item essencial para entrar, não quando você vai fazer o projeto, por exemplo, 

depois de um ano que você vai apresentar, aí sim você tem que ter o plano de trabalho. 
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23. Pesquisador: Na qualificação, porque aí já é o projeto, não é o pré-projeto. 

 

Informante: Só que na qualificação, mas antes da qualificação os meninos não apresentam? Aqui 

para a gente? Até pensando agora, de isso ter alguma coisa ser um pré-requisito mas já valendo alguma 

coisa, como se diz para a dissertação, como foi relatado em uma reunião dessa defesa, como tem a 

qualificação ou alguma coisa assim. Aí tudo bem você ter uma ideia de como vai desenvolver toda essa 

questão, porque eu acho isso importante essa apresentação do projeto [inaudível] assim porque obriga 

o aluno, porque naquele momento, vai obrigá-lo a pensar , vai forçar a pensar, porque ele vai ter que 

apresentar porque às vezes ele esquece, ele vai ficar só com as disciplinas e esquece da sua dissertação, 

e às vezes coitado, às vezes ele trabalha, estudo e às vezes não dá. E também para você fazer um 

mestrado bem feito, para você ler o que tem de ler não só o que o professor aborda, mas dá para você 

correr atrás de leitura de tudo, isso que deveria ser, o que infelizmente a gente vê que não é assim, você 

não tem tempo, você faz quatro disciplinas, lendo muito e correndo atrás, e as leituras de além do que 

o professor passa, você não tem tempo para isso, porque o tempo realmente é pouco, 2 anos. Era 3 anos, 

caiu para 2, porque estava questionando que era muito tempo, eu não sei, eu não acho. A minha 

dissertação foi em 3 anos, mas eu terminei exatamente quando fez os 3 anos, o que acontece agora é o 

seguinte: o aluno não amadurece, ele pega a dissertação, às vezes, próximo a monografia, por causa 

disso, não tem tempo, o aluno naquela correria aquela pressão toda, não tem tempo nem nada e tem 

que terminar. Eu acho pouco o tempo. No meu caso eu acho, porque vai depender muito da maturidade 

do aluno, claro que você tem alunos que tem uma certa maturidade e conseguem fazer tranquilamente, 

já tive alunos que defenderam, mas tem alunos que não, porque falta maturidade em relação ao 

conteúdo, à pesquisa, tempo para amadurecer, para refletir, eu passei por isso na minha tese de 

doutorado e eu atrasei a minha tese, não só por isso, mas também eu tive problema de saúde, eu terminei 

com mais de 5 anos, mas o grande problema não foi o problema de saúde essa coisa que eu passei, foi 

a questão do conteúdo, eu entrei numa teoria nova para mim, então eu demorei muito a terminar por 

causa disso. E quando eu terminei, eu tive a nítida sensação de que eu estava começando. Os alunos às 

vezes se voltam com a gente, oh meu deus, mas eu não estou ali culpando o aluno, naquela questão não, 

porque não dá mesmo, não dá para ele enxergar as coisas, isso é muito complicado. Eu sei que tem que 

fazer isso, mas não é o programa não é a CAPES que cobra essa questão toda, até mesmo a qualificação, 

as vezes é muito pouco tempo para o aluno, para determinados alunos porque ainda não tem a 

maturidade, não conseguiu ainda, você ter aqueles capítulos você não faz de conta no final termina 

sendo um faz de contas.. 

 

Informante: Pois seu trabalho vai ser interessante. Porque eu acho assim, eu faço parte dessa 

questão, eu trabalho com uma teoria que prega essa quebra de modelos. E muitas vezes, você quebrar 

o modelo está em função do que você vai fazer e muitas vezes uma banca não aceita isso, os 

procedimentos metodológicos.. 

 

23.1 Pesquisador: Uma metodologia nova. 

 

Informante: Por exemplo, tem coisa que sempre implicam e eu defendo para os meus alunos, qual é 

o problema de eu colocar dos meus dados quando eu estou fazendo uma dissertação, aí eu estou lá 

fazendo o meu referencial teórico quero estabelecer uma relação porque eu não posso utilizar os meus 

dados, está entendendo? Eu já participei de banca que eu vi gente reclamando… 

 

23.2 Pesquisador: No pré-projeto? 
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Informante: Não, estou falando na própria dissertação. Já vi gente reclamando, por isso: “como se 

você ainda não fez a análise?” já teve isso já. Mas o que é isso? Porque as pessoas trabalham com 

modelo pronto, feito, fechado; e isso para mim, não existe, claro existe um norte.. 

 

24. Pesquisador: Eu estou espantado porque realmente eu vejo na própria na nossa área 

que tem esse lado que exalta os modelos, os modelos tem que ser mantidos, e o outro 

lado que quer realmente quebrar os modelos. 

 

Informante: Quebra porque na língua, na linguagem, não existe nada pronto e querem colocar, por 

exemplo, um gênero, não existe nada pronto, você vai criando, a própria linguagem, se os enunciados 

não sao dados, eles são construídos. Eu acredito que não tem esses paradigmas, porque aí você a 

diferença, que você pode. Mas “ah você não pode, tem que ser assim”, não acho que tenha que ser 

assim. A não ser, claro, que tem coisas que realmente, não tem aquela lógica aquela coisa, mas eu não 

vejo determinadas essas questões. Por exemplo, uma coisa bem interessante, uma aluna foi trabalhar 

na escola uma pesquisa a questão de gênero autobiográfico, interessante que quebrou totalmente o 

modelo, não fez em primeira pessoa, colocou como referência a vida dos pais, ali quebrou totalmente o 

modelo e você vai dizer que aquilo ali não foi porque não está em primeira pessoa, a gente tem que está 

pronto para isso, tem que tá preparado para isso, porque eu acho que na linguagem seja em que área 

for, tem modelos prontos porque nós criamos, mas esses modelos tem que ser quebrados, digamos assim. 

 

25. Pesquisador: Mas a senhora vê nas bancas que participa que há mais equilíbrio, ou 

seja, há mais gente preocupada com modelos ou menos gente preocupado? 

 

Informante: É mais gente preocupada com o modelo, muitas vezes. Porque isso é o que predomina  

que as pessoas fazem, eu acho que predomina, não sei se é da pesquisa, mas é um ponto de vista meu, 

uma posição minha, para afirmar isso eu teria que fazer uma série de pesquisas. Mas de uma maneira 

geral, as pessoas estão mais preocupadas com o modelo. 

 

25.1 Pesquisador: A própria teoria que eu utilizo tem muito disso o que é recorrente, a gente tenta 

dizer: “olha, isso é só uma predição, uma proposta do que mais acontece”, mas as pessoas 

já levam como modelo. 

 

Informante: Eu digo assim, quando você quebra o modelo, você rompe de qualquer forma você nunca 

rompe totalmente com o paradigma que está ali, não rompe diretamente, mas aí mesmo quando rompe 

você não quebra, quando eu quebro uma norma que está preestabelecida eu não rompe com o sistema, 

o sistema se manteve,  quando eu rompo com o sistema sim, aí é eu estou quebrando tudo e estou fora, 

eu acho que é a mesma coisa, porque tem que ter mesmo que a gente fala em quebrar o modelo, mas 

tem que ter um paradigma de qualquer forma. 

 

25.2 Pesquisador: Como é que você vai quebrar o quê? 

 

Informante: Você tem que ter algo lógico, um norte vamos dizer, mas esse paradigma ele pode ser 

rompido em alguns aspectos, ou reelaborado, essas questões  muitas vezes as pessoas não aceitam. Mas 

eu achei tão interessante, mas aí você vai negar? Porque assim, a escola tem um modelo, quando vai 

falar de um texto autobiográfico, tem um modelo dos livros e a professora tem que seguir os modelos 
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dos livros. Aí o aluno segue tão sem criatividade que segue aquele modelo direitinho, mas o que rompeu 

foi mais criativo porque aí você não pode negar que ali não tenha uma autobiografia, que não seja uma 

autobiografia, assim como nos projetos que temos lido, você dá um modelo e às vezes você vai olhar, o 

aluno vai fazer aquele modelo, só porque você empregou o verbo específico isso aí não, tem muito isso. 

Você pega um projeto todo bonitinho que seguiu, que seguiu diretamente, mas ele tá tão amarradinho, 

tão bom, assim em termo de conteúdo por isso eu não gosto dessas questões “isso aqui é um objetivo 

específico uso um verbo não sei o que”, aí limita demais. É dentro desse sentido que eu coloco. E em 

dissertação a gente vê muito, sobretudo em metodologia, eu vejo aí a pessoa segundo fulano, de acordo 

com fulano, mas as vezes são coisas tão idiotas, mas porque não sei quem diz que não pode ser daquele 

jeito, então…  

 

25.3 Pesquisador: Já foi orientado assim. 

 

Informante: Pois é, os livros, as bibliografias que existem, né não pode ser daquele jeito. Porque 

não pode ser daquele jeito. Porque tem isso alguém determinou, muitas coisas que você vai buscar uma 

lógica não tem não. porque tem que ser assim e não assado, porque tenho que fazer assim e não de 

outro jeito, determinadas regras gramaticais não tem explicação. 
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ANEXO JJ – TRANSCRIÇÃO INFORMANTE BLT01 

1. Pesquisador: Então, vamos iniciar aqui a conversa com o informante, um professor 

participante da banca. E primeiro, o senhor já falou que participou de 3 bancas na 

área de Literatura? 

 

Informante: Vou para a 3ª banca de Literatura. 

 

2. Pesquisador: E sobre sua escrita de projetos, o senhor já escreveu assim projetos de 

Mestrado, Doutorado e de CNPq. Você poderia falar um pouco da sua experiência 

como escritor de projetos? 

 

Informante: Ah. É uma atividade que… é um tipo de escrita que requer da gente um determinado 

engessamento processual. Você está condicionado a determinados tópicos que precisam ser abrangidos, 

você precisa ter uma objetividade daquilo que você quer, você tem que convencer as pessoas de que 

aquilo que você quer fazer tem algum tipo de relevância pessoal, acadêmico e social. Então, não é 

efetivamente um tipo de escrita que me agrada de fazer, quando eu fiz, cumpri uma parte uma exigência 

formal, mas, embora, não seja uma coisa muito agradável para mim, ela dá, para quem está tentando 

desenvolver algum tipo de pesquisa, ela dá um fio condutor, ela obriga você a organizar a sua ideia e 

saber exatamente de onde eu saio, o que eu espero e onde pretendo chegar. 

 

2.1 Pesquisador: Sim. 

 

Informante: Então, eu fui assim, se eu pensar na minha trajetória daquilo que eu tive no mestrado 

de como isso daí caiu no meu doutorado e depois no estágio de pós-doutorado também, porque aí foi 

um terceiro projeto ou nos projetos que eu tive que apresentar interiormente aqui, seja no mestrado em 

Letras do qual faço parte ou da Filosofia onde eu estava e no Prof-filosofia agora para o qual eu fui. 

Então, quer dizer, é quase como se você tivesse uma carta de intenções daquilo que você vai fazer e ela 

tem que ser clara, tem que ser objetiva e é perceptível. Então, é um desafio para o qual nós normalmente 

não somos preparados durante a graduação. Você faz lá sua disciplina de Metodologia científica, 

dependendo do professor, no final “ah, agora vamos pegar um projetinho”; e você faz lá um projetinho 

de qualquer jeito, como é no ínicio da disciplina ninguém leva muito a sério, normalmente ela acontece 

lá no primeiro semestre e, às vezes, no segundo; e quando você vai precisar lá no TCC ou para uma 

seleção aquilo já ficou longe e se transforma em um grande transtorno para muitas pessoas. Eu fui 

aprendendo, eu fui fazendo, eu tenho uma dificuldade assim, porque eu não sou muito enxuto na escrita, 

eu não sou muito conciso e, às vezes, você tem uma determinação que é um número X de caracteres ou 

de palavras em cada campo ali; e, a gente conversando hoje de manhã, colocando no sistema o projeto 

do ICV que o edital está aberto, então de novo é projeto, então o que vai? o que cabe aqui? pôr ou não 

pôr? 

 

Informante: Então, eu acho que, embora não seja para mim uma atividade gostosa, mas é uma 

atividade necessária. Eu sei que tenho que fazer e que eu aprendi sozinho. Na verdade, eu nunca tive; 

minha aula de metodologia na época que eu fiz faculdade, ela era uma aula de Filosofia da ciência, a 

discussão era muito mais ampla, nunca foi uma coisa de usar a ABNT ou de projeto, como é que se 

fazia, não tive isso. E, na hora, em que chegavam para mim e falavam: “mas tem que fazer o projeto”. 

“Aí, como é que faz? Eu não sei”. “Se vire.” Aí, era sair pegando, eu fui vendo muitos projetos de 

colegas meus que já tinham entrado ou, na época não tinha essas facilidades de internet, mas de olhar 

na biblioteca para saber se eu encontrava algum material de apoio e foi um pouco difícil… 
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2.2 Pesquisador: Ainda hoje é. [risos] 

 

Informante: Ainda hoje é, imagine. Então, foi essa a experiência, nesse caminho. 

 

3. Pesquisador: Professor, e quanto a questão da orientação. Porque não há uma 

orientação prévia para a pessoa escrever um pré-projeto para o mestrado, mas no 

decorrer desse processo o senhor passa a orientar. Aí nesse sentido, como é que o senhor 

vê sua trajetória nessa orientação de projetos, você já teve que fazer, que realizar? 

Como é que o senhor se vê nessa situação? 

 

Informante: É um outro desafio, você chegou e estava saindo agora uma orientanda do mestrado, 

ela entrou com um projeto, agora ela começou a ajustar isso aí e ela está percebendo que o autor que 

ela propôs a estudar não está respondendo ao que ela quer. Então, a gente tem que readequar esse 

autor, fora que você vai readequar esse autor todo o referencial teórico que você venha a trazer pode 

não funcionar mais para o próximo, porque teve uma mudança radical, às vezes, de foco, de objetivo, 

de olhar. Então, nós não podemos, eticamente, orientar nenhum pré-projeto de candidato, óbvio. Isso 

seria impensável. Então, no máximo, o que acontece quando as pessoas me procuram é você dar uma 

noção mais clara do que é a minha pesquisa e aí ele vai lá e construa alguma coisa dentro disso que eu 

investigo para saber se o projeto dele poderia ou não chegar a mim. Normalmente os pré-projetos 

chegam muito, ou a pessoa vem querendo estudar um universo e suas bordas, Deus e sua criação, então, 

fica impossível; ou o recorte que ela faz, e na entrevista que a gente faz, na pergunta que a gente vai 

propondo, a gente percebe que o recorte não vai dar conta do que a pessoa quer, ela não tem clareza 

de propósito. Esse propósito para mim é o primeiro ponto, depois que a gente pega o projetinho ali 

escrito, desconsiderando erro de português, os aspectos formais ou a fundamentação teórica que pegou 

de algum lugar só para dizer que tem fundamentação teórica, mas aquilo não é adequado ao objeto, se 

eu pensar primariamente, o que eu busco em um projeto, se o candidato tem clareza de propósito, às 

vezes a pessoa fica na banca porque quando a gente está nesse processo de qual é o seu propósito de 

pesquisa, eu proponho um tipo de exercício: “Bruno, faça de conta que eu sou o X, o autor que você 

quer estudar, que pergunta você me faria?”; e aí, as pessoas ficam meio que perdidas assim, aí eu digo: 

“olha, eu não quero uma pergunta imediata conceitual, você leu minha obra o que na minha obra você 

gostaria que eu te respondesse?”. Aí, você percebe essa: “eu não sei direito, eu fiz um projeto só para 

entrar no mestrado”. Mas você precisa saber o que você quer. E, para mim, continua sendo um desafio 

depois, quer dizer, quando como minha aula agora: “eu preciso mudar. Não consigo ler esse tipo de 

texto; esse autor blablabla”, “é tá, bom. E o que você vai fazer agora? Qual será o nosso próximo 

passo? Se você não me propor uma mudança, eu espero que você já venha com essa mudança com 

algum tipo de norte a seguir…” 

 

3.1 Pesquisador: Continuando, estávamos falando da orientação… 

 

Informante: Do propósito, né? Se a pessoa vai propor uma mudança, eu espero que ela me traga já 

algum tipo de reorientação, porque, às vezes, acontece de “ah professor, eu não sei. Eu não gostei desse 

autor. Eu quero mudar para outro. O que você acha? Qual o senhor sugere?”; “Eu não sugiro nada, 

porque o trabalho é seu”. E a partir do momento em que você muda, às vezes, “eu estou trabalhando 

com um autor realista de repente eu não quero mais agora vou trabalhar com um conto de fadas”. E 

agora? Você vai mudar o olhar, o gênero, você vai mudar tudo isso aqui. E, às vezes, aquela pergunta 

que a gente fazia antes nada dá mais certo, mas eu não quero mudar todo o referencial teórico e temos 

dois problemas, então. Como é que eu encaixo? Porque eu não posso ficar forçando o referencial para 

encaixar na obra o que eu vou precisar, o diálogo entre os dois tem que surgir de um modo natural 
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assim. Dizer: “eu olhei ali e percebi, dentro daquilo que eu tenho uma leitura prévia, tem uma 

obscuridade. Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade é você conseguir orientar a pessoa, 

porque ela está desorientada e você mostrar para ela sem que você faça, porque seria muito mais 

cômodo eu chegar e: “ah, tá aqui é assim, assim, assim. E agora vai estudar”. Não, não vai dar certo. 

É um trabalho dela, ela precisa tomar pé disso aí. Então, há um desafio maior dessa readequação que 

é o diálogo que vai se estabelecer entre mim que oriento e o outro que pesquisa, e eu não posso deixar 

que isso fuja demais daquilo que é a minha área de pesquisa e orientação, eu não posso entrar muito 

no trabalho porque senão fica autoral e, ao mesmo tempo, a pessoa precisa ter uma certa autonomia 

nesse processo, mas ela precisa dialogar comigo, porque, às vezes, a gente tem uma resistência porque 

a pessoa tem na cabeça dela uma ideia e ela não muda aquilo de jeito nenhum, por mais que você 

mostre que aquilo não vai dar certo ou ela tem uma dependência muito grande do orientador e ela não 

consegue dar um passo sozinha sem que venha nesse sentido de orientador babá. Então, eu acho que 

esse momento da transformação do pré-projeto para o projeto, ele se apresentar no seminário que já 

pressupõe um amadurecimento desse candidato e isso, se ele entrou com um pré-projeto que ainda está 

meio fraquinho, não é uma coisa automática, amadurecer para uns, às vezes, você dá umas dicas e as 

coisas funcionam bem, para outros não, é uma coisa de tempo pessoal. E nós estamos sempre apertados 

com o cronograma, então, muitas vezes, você acaba chegando e dizendo: “oh, não vou deixar você fazer 

isso, você tem que fazer tal coisa. O limite é esse aqui e você tem que chegar até esse limite porque 

senão não vai fechar nada nunca”. Mas, normalmente, eu procuro deixá-lo o mais livre possível, 

porque, todo mundo que pesquisa sabe que, chega um momento que mesmo você gostando daquilo 

começa a ficar pesado, porque você convive só com aquilo, você só lê aquilo, você só lê aquele autor, 

você só conhece aquele referencial, então isso pode causar depois nas pessoas, e não é raro isso 

acontecer, quase uma ojeriza, ele termina o mestrado e nunca mais quer ouvir falar daquilo. Então, tem 

um aspecto psicológico envolvido aí, são muitos aspectos envolvidos nessa situação. Mas eu acho que 

se a gente tivesse que condensar é a clareza de propósito e autonomia na redação, na preparação desse 

projeto agora; são duas coisas que eu acho que são fundamentais. Depois disso aí a gente vai ajeitando. 

 

4. Pesquisador: Aí professor, conduzido nessa fala, na situação de seleção do mestrado, 

como o senhor vê o pré-projeto dentro dessa avaliação. Você acha que a função dele é 

contemplado? Os alunos conseguem atender as expectativas da banca? Se o pré-

projeto poderia ser dispensado? Como é que você vê o pré-projeto dentro dessa 

situação de seleção de mestrado? 

 

Informante: Eu não quero quantificar muito, mas eu diria para você que com uma significativa 

quantidade de projetos, de pré-projetos, não são pré-projetos, as pessoas, elas jogam as coisas e isso 

dificulta muito até no momento da gente homologar uma inscrição, porque eu tenho que dar uma olhada 

no pré-projeto para saber se aquilo que a pessoa está pensando que ela quer fazer, se tem alguém aqui 

que possa orientar, se aquilo pode ser feito e tal. E as pessoas, elas têm chegado para cá com uma 

espécie de um direcionamento: quero entrar no mestrado. É a primeira pergunta: quero entrar no 

mestrado. Normalmente vem uma pergunta complementar: tem bolsa? [risos]. Então, aparentemente, 

para uma parcela, não vou dar número, mas assim, eu sinto isso, e não é um sentimento raro, é um 

sentimento diário, porque a gente participa, não no mestrado de Letras, mas já participo de outros 

mestrados de outras seleções desde praticamente quando cheguei aqui. E parece que tem um perfil, a 

pessoa quer entrar no mestrado e, muitas vezes, não tem nem noção efetiva do que é aquilo. Então, os 

projetos têm vindo muito fracos, eles tem vindo muito pouco fundamentados, às vezes, você percebe que 

a pessoa usou, elencou um referencial de bibliografia lá que ele não leu, que ele não conhece, ele deixou 

alguns títulos ali, porque tem a ver, na cabeça dele pelo menos, o título do livro que ele pôs e o título 

do que ele quer pesquisar tem alguma coisa a ver. E quando chega ali, eles dão azar de a gente conhecer 

a bibliografia, duas ou três perguntas que você faça você percebe que ele não leu nada daquilo. Então, 

acho que você tem uma dificuldade de entender quais são esses propósitos, o que é que eu quero, do 

que eu preciso para isso; há muitos alunos que nem terminaram direito a graduação, a gente pega 

alunos que estão concluindo o último período e já estão correndo para o edital. Então, ele chega ali, 

mal fechou a graduação e já quer engatar um projeto ali, alguns querem pegar o TCC e transformar o 
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TCC em dissertação. E isso não funciona tão automaticamente, você precisa mostrar para ele que não 

é só você engordar seu TCC, é um outro trabalho agora, você tem que ter uma outra pergunta, um outro 

horizonte. E aí você percebe que você tem que mostrar que não é aquilo, na hora também as pessoas 

estão dispostas a qualquer mudanças que você propõe, para entrar ele faz qualquer coisa. “Ah, eu 

quero trabalhar grego. “Mas eu estudo contemporâneo.” “ah, eu aceito”. Não mas tá vendo não é 

assim tão simples, eu acho que eu sempre vou bater nisso: “qual é o seu propósito?”. Você ficou 4 anos 

em uma graduação, você teve um conjunto de coisas que você estudou, que você leu e tal. Eu espero 

que minimamente, você tenha uma noção do que te agrada, do que não te agrada, que caminho você 

acha que você pode seguir e qual não. Então, se você já escolheu sua área se é de Literatura ou é de 

Linguística, isso aí já dá um norte, vem para cá ou vai para lá. Agora, a partir daí, a gente precisa 

descer num funil. Eu percebo muito isso, dessa falta de clareza e essa falta de maturidade e de uma 

certa ingenuidade até no modo como o referencial teórico que o próprio autor é trabalhado, a gente 

pega assim, coisas assim muito juízos de valor na escritura do pré-projeto: “este autor é fundamental”; 

“o meu texto é maravilhoso”; “ele escreveu coisas indispensáveis” e tudo mais. Então, você vê que não 

tem nenhum distanciamento mínimo, eu não acredito em uma verdade absoluta, isso não existe, óbvio. 

Mas, tem que ter um certo distanciamento, porque senão não consigo enxergar até uma falha, não é 

porque um autor que eu gosto de ler que ele não tem alguma falha ou que ele não deixe de responder 

algumas questões. Então, fica uma coisa assim, quase que passional e a pessoa quer defender ali não 

uma ideia dela, mas o autor dela, como se você estivesse atacando o autor dela e isso às vezes impede 

a gente de aprovar um pré-projeto porque você percebe que o candidato está verde ainda, está verde na 

leitura, está verde na compreensão, está verde no modo como responde é um momento importante eu 

não o tiraria, eu acho que a gente precisaria era de uma preparação melhor na graduação, previamente. 

Então, olha, desde o momento que você começa a escrever seu TCC, ali se você pretende continuar 

academicamente então isso aqui, olha, já é um primeiro passo. É engraçado no processo, mas 

normalmente aluno que já fez ICV ou fez PIBIC, é assim um ou dois. E assim, já fez um TCC, você já 

percebe que ele tem uma noção um pouco melhor do que uma pesquisa; e alguns outros que não fizeram 

nada disso, caem ali para fazer um pré-projeto, eles vêm meio “defasados”, a palavra é ruim, mas tem 

um degrau entre esse que já teve essa iniciação e esse outro que nunca teve. Embora dê um trabalho 

fenomenal para a gente da banca fazer, porque às vezes você pega uma quantidade gigantesca de 

projetos e você fica e tem que ler em 2-3 dias, mas ainda assim não vejo um outro modo, hoje do que a 

gente tem, para conseguir um título de seleção que fosse um outro critério, uma prova escrita, às vezes 

o candidato dá sorte de fazer uma questão ali que consegue responder melhor do que o outro e tal, mas 

ela tem um espaço, um tempo, um nervosismo, ela [a prova] não dá uma dimensão muita assim, só me 

dá uma dimensão de que a pessoa consegue redigir um texto minimamente com começo, meio e fim. 

Então, eu acho que se a gente deixasse só isso, só a prova e um currículo, a gente não teria como 

avaliar, a etapa do pré-projeto para mim ainda é o nosso único fundamental assim, de seleção mesmo, 

embora a palavra seja ruim, você precisa fazer né? Não tem vaga para todo mundo. Então, você vai 

concorrer e a gente tem critérios muito claros ali, não é uma coisa, porque às vezes o pessoal pergunta: 

“ah, eu nem sou daí, eu não vou entrar, eu ja sei”. Não, se eu estou numa banca e eu tenho colegas 

meus de junto na banca, eu nunca, particularmente, sei que isso acontece, mas eu nunca coloquei X ou 

Y só porque é meu amigo ou só porque eu conheço, ou porque é mais bonitinho ou bonitinha. Não, 

vamos ver o projeto, muitas vezes a pessoa na hora da defesa ela é mais seca é mais dura e vem outro 

e é mais simpático e tal, mas quando você vê os trabalhos, você o modo como respondeu, aquele que é 

mais seco mais duro tem um trabalho muito mais consciente do que o outro que era mais bacaninha, e 

aqui a gente precisa levar isso em consideração, porque se a gente põe para dentro um projeto fraco 

vai dar trabalho depois, porque você não consegue, se é uma defasagem mesmo ali, se é um problema 

de formação mais estrutural, a gente não consegue, eu não consigo ensinar a pessoa a escrever e nem 

é a nossa função e às vezes você não consegue nem ler, eu já vi coisas assim que a gente fica assustado 

que a pessoa trabalhar o mito com você como se o mito fosse histórico, isso é um mito, “não, mas olha 

aqui eu li aqui” é alegórico, pelo amor de Deus. Ou lidar com o poeta como se tudo o que ele escreve 

fosse ele, algo confessional. 

 

5. Pesquisador: E sobre a função, o senhor falou que o projeto tem essa função de ser 

essa linha de conduzir a pesquisa. Na seleção de mestrado, o senhor falou também que 
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ele tem essa função de avaliar. E como é que o senhor vê essa questão do projeto ser 

mudado, do pré-projeto ser uma linha e ser avaliação? Como o senhor vê essa 

multiplicidade de funções dentro desse texto? 

 

Informante: É, então, como a gente trabalha em duas linhas de pesquisas que são muito abrangentes, 

Literatura e Linguística, Literatura é tudo. Linguística é tudo. Eu tenho que saber com os meus colegas, 

normalmente embora a banca seja autônoma a gente faz uma triagem primeiro, para saber dos projetos 

que chegam que temáticas estão sendo abordadas ali e que professores poderia orientar aquilo, aí a 

gente pergunta para esses professores daqueles projetos dali o que é que eles acham que teria futuro. 

Embora a gente tenha uma comissão constituída ali que vai definir, a gente também escuta esses outros 

colegas, pelo menos na área de Literatura, a gente trabalha muito junto assim. Para que a gente tente 

diminuir esses ruídos, porque eu tenho uma determinada linha de pesquisa na literatura que é diferente 

da linha de pesquisa de outro colega meu, então se chega um projeto que não é especificamente aquilo 

que eu estudo, eu sei como avaliar formalmente o projeto, mas se aquele referencial teórico é o mais 

adequado para aquilo que ele quer ou se existe um outro referencial que poderia funcionar melhor, isso 

eu não sei fazer. Então, a gente tenta essa conversa com o colega que chega antes e “oh, isso aqui tá 

bom. Isso aqui tá mais ou menos. E esse aqui tá ruim e não vai dar certo”. Os projetos todos são cegos, 

então, ninguém sabe de quem é de quem, isso também fica mais fácil, porque isso poderia pensar “ah, 

então o professor vai pegar o do aluno dele”, não porque não pode ser identificado. Então, a pessoa vê 

e a gente faz meio que uma prévia ali para quando a gente for para a banca aqueles que por um acaso 

passaram por uma prova escrita e acabam chegando a nós um projeto que foi meio que visto assim com 

meio deficitário ou com problema, a gente vê se aperta um pouco ali na hora para ver para onde vai 

aquilo se dá certo ou se não dá, mas não é fácil viu Bruno. Quando me chamaram para participar de 

banca de novo a minha vontade é de falar: “Bota outro”. Porque sempre alguém vai sair desagradado, 

sempre alguém vai achar que você foi parcial, “ah, aprovou X e não me aprovou, porque é amigo de 

não sei quem”, sempre tem uma coisa que escapa e muitas vezes não tem. Muitas vezes, eu vou saber 

quem é a pessoa na hora que ela senta na minha frente ali na hora da entrevista, porque eu estou apenas 

com um papel na mão, não tem nome. Eu vi todo mundo ali no dia da prova, mas a prova também um 

código, na hora que eu vou corrigir eu corrijo um código, esse código é alguém e esses alguém aparece 

para mim aí eu “ah, essa cara é desse projeto, vamos agora pessoalizar agora isso aqui”. mas eu ainda 

reforço que a gente precisa desse mecanismo, não vejo um outro. Eu fiz meu doutorado na universidade 

de São Paulo, você lá, a gente sabe que embora se apresente um projeto e tudo mais se você já conhece 

o professor, se você já é da linha, se você desenvolveu algum trabalho, a sua chance pode ser muito 

maior do que de uma outra pessoa que ele não conhece e tudo mais; eu não digo que isso está correto, 

mas há uma componente aí que eu acho que ela merece ser mencionada a gente ter uma 

corresponsabilidade. Então, às vezes, entre dois projetos igualmente bons, mas um que me venha de 

alguém que eu sei que eu posso contar, que não vai me deixar na mão, e de um outro que eu vejo que o 

projeto e eu não conheço aquela pessoa fica muito difícil de você decidir. “Ah, então, esse cara eu já 

sei como é que veio e como é que não veio”. Tem um dilema moral que a gente vive nas bancas, às 

vezes, que é muito difícil sabe? “Esse aqui, deixa de lado, depois a gente volta. Amanhã a gente discute 

porque está todo mundo muito envolvido”. Essa objetividade, mas se o projeto vier bem feito e pessoa 

mostrar que foi ela quem fez aquilo e que ela sabe o que ela quer isso limita esses desdobramentos, 

vamos dizer, outros. Os objetivos que talvez você pudesse ter porque os elementos não foram suficientes. 

Então, ultimamente a gente tem optado é “vamos olhar o projeto apresenta, deu conta? Não deu, sinto 

muito”, você pode ser aluno daqui, você pode ser meu amigo, mas no campo profissional a gente tem 

que ter certa objetividade. Eu acho que é mais ou menos assim. 

 

6. Pesquisador: Eu sei que o senhor é da área de Literatura, mas como na minha pesquisa 

vou procurar abordar os dois aspectos. Queria que o senhora falasse um pouco de 

como o senhor vê a relação Linguística e Literatura nessa escrita acadêmica que o 

senhor tem contato; as suas impressões. 
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Informante: Então, a gente é tão… tem tanta atividade que normalmente eu conheço os colegas de 

outra área, eu sei em linhas gerais o que eles fazem, mas eu nunca leio os trabalhos que acabam sendo 

produzidos pelos alunos e tal. A gente lê quando um colega publica um texto aqui e ali, até para a gente 

ter a noção de bom, o que ele está fazendo. Mas, eu não tenho um acompanhamento, eu acho que a 

gente ali tem duas áreas, a gente tenta conversar muito nas reuniões de colegiado e tudo mais, mas 

assim, como tem especificidades a Linguística tem elementos de uma ciência, de pesquisa de campo e 

tudo mais que a gente não tem, até os instrumentos acabam ficando um pouco diversos nessa hora de 

você avaliar. O que eu percebo e às vezes a gente ouve isso de comentários em geral é uma dificuldade 

no domínio da escrita, no domínio do idioma mesmo. A escrita da língua é uma escrita formal você tem 

que saber o que significa, você tem umas regras específicas a seguir ali dentro. Embora haja uma certa 

flexibilidade, mas eu não posso escrever do jeito que eu quero, fazer um ensaio de qualquer jeito. Eu 

sei que eu tenho um método ali, que orienta, uma metodologia que me oriente equacionar tudo e eu 

sinto que muitas vezes a pessoa escreve mal porque ela pensa mal, para mim essas duas coisas são 

inseparáveis. Se você tem dificuldade na forma como você organiza suas ideias, você vai ter dificuldades 

para escrever e é assim. Eu pego muito no pé dessa coisa da redação: “veja o que você escreveu”; 

“releia isso aqui”. Existem normas básicas, se cada escrever do jeito que quer ninguém se comunica. 

Então, olha leia mais, está com dúvida pegue um dicionário, a grafia é assim com “ç” ou “ss”, acontece 

isso: “ah, o sujeito tá no plural, você botou ele no singular”; pega mal, para quem está lendo o seu 

trabalho você começa a ver um texto mal escrito, você começa a ver um texto sem rumo, isso é 

complicado porque a ideia fica toda torcida aí dentro. Então, é você ler bem, corretamente, não é 

escrever difícil, nada disso. Você respeita que cada um tem um estilo. Eu percebo muito que há uma 

reclamação meio que generalizada das duas áreas, tudo conversa de corredor. Eu percebo também que 

há uma dificuldade as vezes na relação orientador-orientando, porque, como eu sempre digo, na hora 

das entrevistas às vezes fala: “oh, na hora aqui todo mundo vende a mãe”, só que quando você entra a 

gente vai pedir para você entregar, aí ninguém quer entregar a santa mãezinha. Você precisa saber 

exatamente o que é que você, do que você vai ser cobrado e que tudo aquilo tem um prazo, tudo aquilo 

tem uma obrigação. Se você vai ficar comigo, eu tenho um jeito de trabalhar assim, assim e assim, a 

gente precisa manter um mínimo de orientação de cordialidade, de responsabilidade. Eu percebo muito 

essa queixa também: aluno desaparece, pega a bolsa e casa, pega a bolsa e casa e arrumo emprego 

fora; aí você tem que ficar correndo atrás da pessoa: “olha, pelo amor de Deus, você tem que fazer isso 

aqui”; e o aluno volta com uma semana para estourar o prazo, aí vem chorar para você. Então, eu 

acho, como eu falava no começo, a maturidade é uma maturidade até nesse processo. “Olha, o trabalho 

é seu, ninguém foi à sua casa com um revólver botou na sua cabeça e falou ‘venha fazer mestrado’, 

você está aqui porque você quer e você vai ter que responder por isso”. Então, eu acho que são algumas 

dessas dificuldades elas me parecem pertinentes nas duas áreas, o quanto lá, eu não sei na Linguística, 

mas na Literatura eu falo mais porque eu estou junto ali, participo das bancas e a gente vê que é uma 

coisa que a gente precisa até nas reuniões que temos que mecanismos nós vamos usar aqui para 

verticalizar mais isso aqui, para dar mais responsabilidade, mostrar que é necessário e o que você 

prometeu. 

 

7. Pesquisador: Professor, a gente falou em alguns aspectos formais assim, aí eu queria 

que o senhor falasse na sua avaliação, o que o senhor falou foi uma avaliação mais 

geral. Mas assim, numa avaliação tem alguns aspectos formais que o senhor elege como 

mais importantes que assim “ah eu tenho que pegar isso, isso e isso; e assim da para 

eu ter uma avaliação mais reta, mais correta”. 

  

Informante: Problema de pesquisa bem delimitado. Objetivos adequados ao problema de pesquisa. 

E um referencial teórico condizente com o que você quer fazer. É a primeira coisa que eu olho. Então, 

me cai um projeto na mão, eu vejo lá o título: “ah, tá bom, é mais ou menos isso aqui”. Eu vou ler, 

lógico, o projeto inteiro, mas eu quero saber: “isso aqui, a pergunta norteadora tá clara? tá bem feita? 

A pessoa sabe efetivamente o que ela quer perguntar dentro disso aqui?”; porque, às vezes, você lê o 

projeto inteiro, você termina e você fala: “e o que ele quer fazer?”. Escreveu, escreveu, falou, mostrou 

e tal, então pra mim é fundamental do tema para o problema da pesquisa, o problema seja um problema 
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de pesquisa, não uma coisa conceitual, só assim: “ah, quero entender a definição de insólito”; pega 

um dicionário. A gente vai relacionar isso aqui com alguma outra coisa, então, eu acho que problema 

de pesquisa é fundamental, para mim. Clareza de objetivos, o geral e os específicos, eu preciso saber 

efetivamente o que eu quero porque eu vou fazer isso e para que eu vou fazer isso, porque depois o 

restante, tá. A metodologia na área da gente é sempre de referência bibliográfica, então não tem muita 

variação. A justificativa dá algum norte para saber se a pessoa está fazendo aquilo para resolver uma 

questão pessoal ou se ela percebe isso ali como um pouco mais amplo. Mas para mim, se o problema 

não estiver bem delimitado e se os objetivos não forem claros, não, eu já fico com um pé atrás. 

  

7.1 Pesquisador: Porque eu reparei que em 2015 não havia a seção de identificação do problema 

no projeto, no edital. E aí mudou em 2016 já tem. O senhor sabe por quê? 

  

Informante: Eu calculo que tenha sido por conta de uma tentativa de uma maior clareza de 

propósitos das pessoas, porque, às vezes, elas escrevem não um pré-projeto, e sim uma carta de 

intenções: “ah, eu fiz isso aqui, eu acho super legal, eu acho que é bacana, é importante trabalhar com 

essas questões” que questões? A coisa fica tão genérico assim, que você não sabe o que a pessoa quer. 

Então, eu acho que assim, problema da pesquisa, muitas vezes quando vêm me perguntar assim, eu 

digo: “olha, eu não posso limitar nada por você. A única coisa que eu posso te dizer é: faça o projeto e 

mostre claramente qual é a sua pergunta de pesquisa e quais são os seus objetivos. Então, a partir disso 

daqui você vai conseguir todo o resto, se isso não é claro para você, você só vai ficar enchendo 

linguiça”. Então, a gente pediu agora, marca e circula, isso aqui é o seu problema? Às vezes, há uma 

confusão entre os objetivos geral e os específicos, você pega um específico ele é mais geral do que o 

geral. Então, você tem que tá lá, não que isso não possa ser ajustando, claro, a pessoa nunca fez, alguns 

nunca fizeram. Mas, vai dar muito mais trabalho se isso daí não aparecer. Então, eu acho que todos nós 

temos que saber o que é que você quer. Colegas quando vão ler os projetos, às vezes é uma quantidade 

muito grande e tempo para ler aquilo, e isso é a função da banca, mas “pera aí deixa eu ver... ele quer 

perguntar isso aqui, neste autor, com esse referencial  que não responde. Ou  Dá para fazer, vai precisar 

ajustar,  mas dá pra fazer”. Então, eles só dá uma ideia assim “hum, esse aqui dá pra fazer. Hum, esse 

aqui eu não sei, mas mais ou menos. E esse aqui não vai dar”. Porque dali, depois que isso daí passa, 

porque essa é uma prévia e quando a gente faz a nossa primeira peneirada, depois da prova escrita, 

quem sobra você volta nesse projeto “oh, sobraram esses. Vamos dar uma olhada de novo, agora com 

mais calma”. A gente está sempre nisso daí, mas pelo problema de pesquisa. 

  

7.2 Pesquisador: Aí professor, o senhor já falou de alguns aspectos de conteúdo, essa questão da 

organização, se o problema está adequado diante do que foi proposto. É, eu queria que o 

senhor falasse um pouco mais, que a gente percebe muito, sobre a questão das citações nos 

pré-projetos. Como o senhor vê esse conteúdo dentro? 

  

Informante: Normalmente, a citação vem como argumento de autoridade. Ela é, na maioria das 

vezes, usada simplesmente para reforçar o que está dizendo, é jogar nas mãos do autor, do intérprete a 

responsabilidade pelo argumento e comprar a interpretação de modo acrítico. Então, elas entram 

apenas como reforço, é muito difícil você ver algum que contextualiza a citação e mostra que “olha 

aqui oh, a minha ideia, o que eu estou discutindo blábláblá encontra um apoio nesse autor que eu li que 

diz tal coisa”. Muitas vezes, ele diz tal coisa e resolveu é como se o autor desse a palavra final. É um 

trabalho que eu tenho pegado muito no pé dos meus orientandos que “o trabalho é seu. Não é você 

ficar fazendo coleção de citação. Ninguém vai avaliar o seu trabalho como bom, se você encher de 

citação de duzentos autores diferentes que vão falar: ‘nossa, como ele leu’. E a competência dessa 

leitura?”. Então, a citação tem que ser usada com muito cuidado, porque o texto que tem que aparecer 

ali é o meu texto, é a minha análise. Lógico que eu não estou fazendo sozinho, estou discutindo com 

todo um ... 
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7.3 Pesquisador: Até porque no pré-projeto você não tem quase análise, aí as pessoas podem se 

empolgar na teoria. 

  

Informante: E é justamente o que acontece, ela quer mostrar para mim que ela tem erudição, que 

ela leu muito. Então, você lê um parágrafo citação, daqui a pouco depois de duas linhas outra citação. 

Então, fica uma coleção de citações e que você percebe que ele está tentando impressionar a banca. E 

não é isso. Então, como eu te falei antes, se o projeto tem uma clareza de problema e uma organização 

clara dos objetivos, aqueles que ele traz aqui para dentro são importantes e você não precisa nem perder 

muito seu tempo e excessivamente citá-los, você tem que fazer uma revisão teórica para o seu projeto, 

mas evite a citação por citação. Traga os conceitos que você quer, ou traga as ideias, os argumentos 

que você acha que são importantes, mas os costure bem no texto, até porque o projeto é curto, se você 

começa a citar demais não fica um projeto. 

  

8. Pesquisador:  E outra questão professor, o pesquisador que eu utilizo,  o Hyland, faz a 

distinção entre trabalhos acadêmicos na área de exatas e trabalhos acadêmicos na área 

de humanas e aí as pesquisas indicam que essa questão da citação para desenvolver 

um conteúdo histórico de como é que o conceito foi sendo trabalhado, na área de exatas 

já joga a citação e não interessa o que veio, como é que foi construído. 

  

Informante: Exatamente, e para nós não. São campos discursivos diferentes. Você pega uma 

dissertação, sei lá, você pega uma tese de doutorado na física, o cara em 60 páginas e resolveu aquilo, 

porque é uma outra linguagem, o que ele precisa demonstrar é um fato “eu vou testar isso aqui. Eu 

testei assim, assim e assim; e deu isso”. Agora, para nós como é uma demonstração de uma 

interpretação, muitas vezes eu preciso mostrar, o conceito não é claro “ah, hoje eu vou falar a respeito 

dos autores pós-modernos”, “tá, mas você tá pensando isso como o quê? Como pós-modernismo ou 

como pós-modernidade, pós-moderno, hipermodernidade, supermodernidade, modernidade tardia?” 

seria um “capedal” de conceitos... você precisa decidir, se eu for decidir por uma, “ah, mas por que 

você vai utilizar esse?”, o critério que você utiliza para dizer que esse é melhor do que aquele. Então, 

é uma exigência nossa, às vezes, essa discussão um pouco mais ampliada do conceito, porque você não 

tem tempo de um projeto, é claro, só que isso vai ficar para depois. Mas, normalmente, se você faz um 

projeto e coloca ali três autores fundamentais para aquilo que você quer e você mostra assim que você 

entendeu o que eles dizem e mais ou menos a que corrente ele está perseguindo, aí você se livra um 

pouco dessa [inaudível], é uma briga que nós temos dentro da acadêmia que na hora que você vai ser 

avaliado a avaliação é meio que uniforme, quantitativa, quantos artigos você publicou “ah, você 

publicou 1? Mas o cara lá da química publicou 20, o da farmácia publicou 22” para você a 

especificidade de cada área, a nossa escrita tem outro tipo de horizonte, não dá para eu... eu e alguns 

colegas meus que eu percebo não conseguem. Eu tenho que ser original e tenho que produzir um artigo 

por semana brilhante assim. Eu levo tempo. Diferente de eu fazer um experimento ali e estatisticamente 

deu certo, 80% das vezes, ótimo,  era o que eu queria, funciona. Para nós não é assim, o que funciona, 

eu tenho que convencer você que meu argumento é melhor do que aquele que foi apresentado 

anteriormente. São as especificidades que a gente desrespeita e elas deveriam ser mais cuidadosas, 

mais bem respeitadas. Nós transformamos o mestrado em um “TCCzão”, é uma monografia estendida, 

tem dois anos que se você for levar, você não consegue dar conta de um trabalho mesmo, porque você 

tem disciplina, porque você tem um ano envolvido com disciplinas, fazendo trabalhos de disciplinas e 

tal. Claro que sua pesquisa fica em segundo plano, porque você tem um monte de professores de 

assuntos diferentes, às vezes, você não  leu aquilo ali, o referencial teórico é pesado. Então, na hora em 

que você for voltar para a sua pesquisa sobra um ano e nesse ano você tem que dar conta de tudo e... 

eu acho pouco tempo. Efetivamente, então você acaba meio um downgrade, a exigência não pode ser 

como era quando eu fiz o meu mestrado, um mestrado com menos de 180-200 páginas não era nem 

entregue e aí hoje se você conseguir 80, você disse “poxa, deu conta de 80”, mas 80 era uma 
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monografia, não é uma dissertação. É difícil você fazer uma dissertação de peso, bem fundamentada e 

tal em 50-60 páginas é um “ensaião”, sei lá o que vira. Então, a gente acaba sendo um contra pé e é 

um modo, o pessoal costuma brincar: “ah, mas pera lá o Nietzsche que ele escreve a Genealogia da 

moral em 100 e poucas páginas”, “mas tem densidade ali. Ah, não estou dizendo que você não 

conseguisse, mas mesmo assim foram 100 e poucas páginas, ele não dá conta daquilo ali em 20, como 

às vezes acontece”. Eu não sei como a gente vai contornar isso não. 

  

8.1 Pesquisador: Pois é, professor. Assim, sobre as características da Literatura que o senhor 

percebe nos pré-projetos. O que o senhor pode destacar: “ah, esse projeto demonstra que 

é da área de literatura, demonstra que a pessoa conhece a pesquisa na área de Literatura”? 

O que o senhor elegeria como principal característica? 

 

Informante: Normalmente, se o autor que ele está estudando é utilizado no trabalho como o eixo 

central da discussão ou se o autor que ele utiliza é simplesmente uma ilustração de uma ideia, é muito 

comum acontecer isso. Então, a pessoa tem uma ideia X, sei lá, “o conceito de angústia” e ele pega o 

autor e fala “ah, neste pedaço nós temos um exemplo do conceito de angústia”, aí ele recorta o trecho 

do autor e joga lá dentro como se aquilo bastasse. Então, há uma ingenuidade na leitura, para mim, ele 

precisa mostrar que ele não só leu aquele autor, mas que ele convive com aquele autor, ele é capaz de 

ir além do enredo, porque ele às vezes fica preocupado só com “ah, porque aquela personagem lá 

naquele momento, sabe que ela está lá no prédio conversando com não sei quem e ela falou tal coisa” 

e aí?, nesse contexto que é mais amplo que é a obra como um todo, eu não posso perder essa dimensão, 

porque o risco que eu corro é de empobrecer a leitura ou de ter o autor, que deveria ser o foco, apenas 

como ilustração mesmo; o que importa é a teoria e o autor só vem quando eu preciso ilustrar a teoria, 

de jeito nenhum. Aí, eu pego a teoria e obrigo o autor a responder a teoria e quando o autor escreveu 

ele não tinha absolutamente, intencionalmente nenhuma relação com esses teóricos todos. Eu lembro 

de uma palestra da Lygia Fagundes Telles uma vez e o pessoal foi perguntando lá os contos dela e tudo, 

e uma moça, que era inclusive colega minha dava aula junto comigo, ela tava fazendo o doutorado e 

quis fazer uma pergunta, aquela pergunta brilhante que todo  mundo faz em palestra para mostrar que 

você sabe mais do que o palestrante, ela inventou toda uma tese ali de um conto lá da Lygia e tal, e ela 

perguntou: “a senhora acha que eu estou num caminho certo?”; e a Lygia muito educadíssima assim: 

“me espantou que você conseguiu tirar tudo isso dali, para mim era só uma história que eu quis contar, 

eu não tinha nada disso passando pela minha cabeça quando eu escrevi, eu simplesmente olhei aquilo, 

me veio uma história na cabeça e eu achei que aquela história deveria ser contada. Eu queria conversar, 

eu queria trocar uma ideia com as pessoas, por meio daquela história. Eu não tinha isso, mas nossa 

que bom”. Mas tem muito disso, de você achar que resolveu agora “ah, não eu sei que o que ele estava 

pensando, eu sei o que estava por trás”, não você não sabe nada. Então, primeiro, é uma coisa que eu 

até faço em aula, antes de você vir, a literatura a gente percebe o que você falou, um tipo de leitura que 

sofre muito disso, as pessoas tem aula de literatura, tem aula de teoria, de crítica e aí que ela vai para 

a obra e aí ela já vai para a obra para encontrar aquilo que a teoria disse que tem que encontrar e eu 

acho que isso deveria ser o contrário, por isso que essa mulecada hoje odeia a literatura, porque é 

chato, você está colocando na cabeça dele todo um arcabouço teórico e obriga o menino a encontrar 

aquilo e ele perde o prazer de ler a história pela história. Então, leia, leia o autor, você e ele só. Leu, 

gostou, agora me diga se é legal, a história é bacana, a imagem, tá bom. Agora, vamos pegar isso aqui 

e ver que conversa ele estabelece conosco num outro nível, num nível mais profundo, existencial, 

psicológico, filosófico, sociológico; mas, primeiro, nós precisamos resgatar um pouco desse gosto da 

presença do objeto literário e ponto final. Acho que às vezes me falta também. 

 

9. Pesquisador: E para encerrar, as suas orientações que o senhor poderia, no caso de se 

eu fosse indicar uma pessoa que está pensando em fazer o mestrado, que orientações 

você diria para a pessoa, já que o senhor já fez todo esse panorama, mas 

resumidamente: “olha fulano, você faz assim, assim, assim; você tem condições de ser 
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aprovado” para você elencar os pontos principais, para o candidato pleitear o 

mestrado, o que ele deve cumprir. 

 

Informante: Em primeiro lugar, ele tem que saber se o tema que ele quer pesquisar é possível de ser 

pesquisado com as pessoas que trabalham aqui. Então, uma coisa bem prática mesmo, dê uma olhada 

no edital você vê as pessoas que estão ali e veja se o que você quer se encaixa em uma daquelas coisas, 

porque senão não adianta você vir com um tema outro e tentar me convencer na hora porque não terá 

ninguém que te oriente aqui, seu trabalho pode ser excelente, mas sinto muito ninguém aqui trabalha 

isso e se alguém chegar para mim e dizer que não trabalha com isso aqui e se por acaso o candidato 

for aprovado por seu trabalho ser bom, então vou orientar isso aqui.. não. Acho que você tem que ter 

esse primeiro cuidado. O segundo, é que você seja claro na redação do projeto seguindo todas aquelas 

etapas e deixando muito bem delimitado problema e objetivo sem trabalhei em cima disso: qual é a sua 

pergunta e como você vai descobrir isso aqui e aonde você pretende chegar. Três, procure trabalhar 

com autores os quais você tenha bibliografia de apoio, porque às vezes as pessoas chegam aqui com 

um autor polonês “ah, eu li um poema desse autor aqui, eu adorei e tal, eu quero trabalhar com ele”, 

“ah, mas não tem nada em português”, “tem em alguma língua que você leia?”, tem muita gente 

chegando aqui monolingue e olhe lá. Então, procure uma autor, não que eu queira ser assim do cânone 

e tal, mas um autor que pelo menos você deu o trabalho de olhar na zona [inaudível] se tem bibliografia 

sobre aquilo, tem gente escrevendo sobre isso, tem teses sobre isso aqui, não me venha com dissertação, 

tese mesmo, alguém já chegou lá em cima e discutiu esse cara, tem referencial teórico sobre isso aqui, 

porque se não tiver você que será esse dado depois, porque você está no mestrado, você não tem 

condição de construir um referencial teórico para discutir aquele autor, você tem que encontrar um 

aporte teórico que pelo menos te dê um norte dentro daquela pesquisa e, pelo amor de Deus, não me 

venha com uma Marcela Tavares que está no youtube, pelo amor de Deus respeite a língua portuguesa, 

escreva de um jeito formal, como é a exigência da academia, você não pode escrever como se fosse um 

blog, tem gente que escreve para a gente com abreviação como no WhatsApp ou excesso de 

coloquialismo e tal, “oh, você não está fazendo um trabalho de Sociolinguística para trabalhar com 

variação e tal. Você está apresentando o seu texto aqui dentro”. Ah, é uma outra coisa, se você vai 

avaliar isso aqui, se você está mostrando para mim, formalmente, como se dá o desvio da norma culta 

é uma coisa, agora você assumir esse tipo de linguagem nesse tipo de trabalho aí não dá, porque depois 

eu vou ficar na dúvida se você tem competência de dar conta, se um projetinho desse você escreveu 

desse jeito uma dissertação que é mais ampla seu português tem muito desvio. Então, eu acho que é 

clareza no tema, definição de propósito e objetivo, o referencial teórico e a escrita. É o que eu falo para 

as pessoas que normalmente vem me procurar aqui eu falo “olha, só posso te dizer isso. E procure 

agora no edital e veja os professores. Às vezes, ele quer saber “ah, você tem esse tema? Quem orienta?”, 

“professor X, conversa com ele, diga para ele se ele orientaria um trabalho com esse tema, e ele só vai 

fazer isso para você”, “ah, pode ser. É do meu interesse”. Acho que é mais ou menos assim. 

 

Pesquisador: Certo, muito obrigado. 
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ANEXO KK – TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estou sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo RELAÇÃO ENTRE 

ORGANIZAÇÃO RETÓRICA E CULTURA ACADÊMICA EM PRÉ-PROJETOS DE PESQUISA EM 

LINGUÍSTICA E LITERATURA o qual tem como objetivo analisar como a cultura acadêmica é 

praticada em pré-projetos de pesquisa de alunos de mestrado nas áreas de linguística e literatura da 

Universidade Federal do Piauí. Acreditamos que essa pesquisa seja importante porque: poderemos 

contribuir tanto para a teoria quanto para os métodos em estudo dos gêneros, será possível diagnosticar 

o nível de conhecimento que os alunos possuem sobre a cultura acadêmica da sua área, além de poder 

revelar como a cultura acadêmica é veiculada nos pré-projetos dessas áreas do conhecimento, podendo 

haver desdobramentos para o magistério superior, como por exemplo, novos métodos de ensino. 

 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

 

A minha participação no referido estudo será de descrever os procedimentos para elaboração do pré-

projeto de pesquisa, indicando que estratégias linguísticas e extralinguísticas foram utilizadas para 

elaboração do referido gênero. 

 

SIGILO E PRIVACIDADE 

 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. O pesquisador se 

responsabiliza pela guarda e confidencialidade dos dados, em que o informante será identificado por um 

nome fictício no texto da pesquisa. 

 

AUTONOMIA 

 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu 

queira saber antes, durante e depois da minha participação. Também fui informado de que posso me 

recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, 

e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

 

CONTATO 

 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Bruno Diego de Resende Castro e Júlio Cesar 

Rosa de Araújo e com eles poderei manter contato pelos telefones ((86)98808-3171 e (85)98610-1074, 

respectivamente). 
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O Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) juntamente com o orientador e as bancas de 

qualificação têm a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma 

ética. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você imaginou ou que está 

sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o Programa de Pós-Graduação 

em Linguística (PPGL) pelo telefone (85) 3366-7627 e 85 3366-7626 entre segunda e sexta-feira das 

08h00 às 17h30 ou pelo e-mail posling.ufc@gmail.com. 

 

 

 

DECLARAÇÂO 

 

Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações deste termo. Todas as minhas perguntas 

foram respondidas e eu estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e 

datada deste documento e que outra via assinada e datada será arquivada pelo pesquisador responsável 

do estudo.  

 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente 

ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

Dados do participante 

da pesquisa 

     

Nome:       

Telefone:  Área:  

e-mail:       

 

 

Local, _____ de _____________ de _____. 

 

 

   

Assinatura do participante da pesquisa  Assinatura do Pesquisador 

 

USO DE ÁUDIO  
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Autorizo o uso de minha gravação da entrevista para fins da pesquisa, sendo seu uso restrito à análise 

da prática de produção do pré-projeto de mestrado. 

 

   

Assinatura do participante da pesquisa  Assinatura do Pesquisador 
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