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Introdução 
 

O estudo dos gêneros do discurso tem-se mostrado uma ferramenta teórica e 
metodológica extremamente relevante para se compreender o comportamento dos sujeitos 
inseridos em ambientes profissionais e institucionais, como têm demonstrado os estudos de 
Bathia (1997), Bazerman (2005) e Swales (1990). E isso se dá porque os gêneros do discurso ao 
mesmo tempo em que orientam e restringem as ações de linguagem, também possibilitam os 
sujeitos para agir com vistas a obter sucesso em suas empreitadas enunciativas. Quando se trata 
de comunidades discursivas bem definidas institucionalmente, com papéis sociais claramente 
demarcados, como é o caso das comunidades científicas, dois perfis de sujeitos constituem-se 
como excelentes categorias para se analisar os gêneros do discurso: membros iniciantes e 
membros experientes. Como bem explicou Bathia (1997), os membros experientes são os 
responsáveis direto tanto pela integridade e conservação como pela renovação e criatividade dos 
gêneros, ou seja, é graças aos membros experientes que os gêneros são o que são mas também é 
graças a esses membros que os gêneros podem mudar. Por outro lado, a observação do 
comportamento enunciativo dos membros iniciantes no uso dos gêneros deixa marcas 
importantes a respeito da constituição genérica, uma vez que os enunciados dos iniciantes 
indicia as categorias genéricas consideradas por eles mais estáveis. Dado que os iniciantes, via 
de regra, apropriam-se dos gêneros com base nos modelos de referência produzidos pelos 
membros experientes, torna-se relevante, para se entender a integridade de um gênero, observar 
os enunciados produzidos tanto pelos iniciantes como pelos experientes. 

Tendo em vista o cenário teórico e empírico comentado acima, o objetivo deste artigo é 
investigar os modos de funcionamento do gênero de discurso resumo de eventos tal como ele foi 
produzido em dois eventos da grande área de lingüística: o III EnMEL – Encontro Lingüístico e 
Literário do Mestrado em Letras da UFPI,  e o 1°. Encontro Internacional Texto e Cultura, 
promovido pelo Protexto-UFC, ambos realizados no ano de 2008. O corpus é constituído a 
partir dos dois livros de resumo dos dois referidos eventos, tendo sido os dados reorganizados e 
analisados em função de terem sido produzidos por membros iniciantes ou experientes. As 
análises foram feitas contrastando a presença/ausência de categorias genéricas típicas, segundo 
o perfil dos membros da comunidade e os modos de formulação de tais categorias.  
  

1. Gêneros, esfera e comunidade discursiva 
 

 Os gêneros de discurso serão tratados aqui como formas histórico-discursivas de ação 
social a um só tempo previsíveis mas também surpreendentes. Duas linhas gerais de raciocínios 
servem de base para este artigo: a tese de Bakhtin (1979 [1953]), extremamente citada, embora 
nem sempre bem compreendida, do caráter relativamente estável dos gêneros; e a tese da 
natureza ao mesmo tempo convencional e inovadora dos gêneros defendida por Bathia (1997). 
Parece-nos que o modo mais adequado para compreender os gêneros é perceber o seu caráter 
dúbio apontando, por um lado, para uma estabilidade e, por outro, para uma instabilidade. Isso 
equivale a dizer que a existência de um gênero nos permite prever formas de comportamento 
lingüístico e de interação social, mas ao mesmo os enunciados concretos produzidos pelos 
sujeitos são extremamente variados, mesmo quando se trata de gêneros intensamente regulados 
pela sociedade, como é o caso dos resumos de eventos, a serem analisados mais à frente. Assim 
como a linguagem, os gêneros possuem um equilíbrio precário, ou seja, apresentam traços, quer 
seja lingüísticos ou funcionais, que possibilitam sua identidade mas também são flexíveis e 
adaptativos e se prestam à incorporação de novos comportamentos e necessidades das 
comunidades onde se inserem. 
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Para a análise dos resumos aqui empreendida será de extrema utilidade a noção de 
esfera de Bakhtin (1979[1953]), a qual responde pelo campo da atividade humana no qual 
surgem, desenvolvem-se e circulam determinados gênero de discurso. Conforme explicado por 
Bakhtin, os gêneros decorrem diretamente das esferas das atividades humanas, funcionando 
como uma caixa de ressonância do que ocorre em cada esfera. Isso significa dizer que a 
identidade de uma esfera, de algum modo, é tributária do seu repertório de gêneros e que a 
própria existência de uma esfera requer o uso de gêneros do discurso. 
 Swales (1990) reporta-se às esferas da atividade humana por uma perspectiva mais 
restrita, sendo que o seu conceito capital é o de comunidade discursiva. Típico das comunidades 
discursivas é o fato de serem formadas por membros experientes, os quais possuem um sólido 
domínio dos gêneros das comunidades, e membros iniciantes, os quais se encontram em fase de 
aprendizagem e domínio dos gêneros. Mas é óbvio que há membros que nem não iniciantes nem 
experientes, estando em estágios intermediários quanto ao domínio dos gêneros. 

O conceito de comunidade discursiva desenvolvido por Swales (1990) apresenta 
algumas características capazes de indicar a existência dessas comunidades: um repertório de 
objetivos comuns e de mecanismos de interação entre os participantes; a capacidade que a 
comunidade tem para desenvolver seus próprios gêneros; a presença de um léxico específico; e 
a existência de membros experientes e expertos conhecedores dos gêneros que são produzidos 
na comunidade. Em trabalhos mais recentes, Swales se deu conta que são poucas as 
comunidades cujas características são bastante estáveis e passou a admitir a existência de 
conflitos nas comunidades discursivas. 
 Para o estudo dos resumos de eventos, a noção de membros experientes e membros 
iniciantes é de suma importância pelo fato de os eventos científicos funcionarem como 
instâncias típicas de inserção de novos membros em comunidades discursivas e para as quais os 
membros experientes desempenham papel central, visto que são eles que avaliam e decidem que 
trabalhos farão parte dos eventos. Esse papel dos membros experientes implica sérias questões 
éticas, visto haver necessidade de estabelecer e aprimorar os critérios a serem utilizados para a 
seleção dos trabalhos que comporão os eventos – ou seja, as seleções são realmente fundadas no 
mérito? Os critérios são suficientemente claros e públicos? Há pesquisadores beneficiados ou 
prejudicados? Como isso nem sempre é realizado a contento, os resumos podem ser vistos como 
occlude genre, conceito apresentado por Swales (2007) para explicar o funcionamento da 
Declaração pessoal (PS) ou Declaração de propósito (SOP)1. O resumo possui um 
funcionamento largamente hermético para os membros iniciantes, embora seja claro e 
transparente para os membros experientes. 

Outra tese importante para o estudo dos resumos é idéia de Bathia (1997) de que os 
gêneros são tanto convencionais quanto dinâmicos, ou melhor, estas duas características não são 
antagônicas e inconciliáveis, mas, ao contrário, sua coexistência é que possibilita a existência e 
o funcionamento dos gêneros. Segundo Bathia, se o grau de convencionalidade de um gênero 
possibilita que ele seja reconhecido e ajuda e manter coesa uma comunidade discursiva, é sua 
versatilidade que possibilita aos membros (sobretudo os experientes) fazer com que os gêneros 
se prestem a novas funções retóricas. Para o autor, os membros experientes produzem inovações 
nos gêneros com base em seu sistemático conhecimento das convenções genéricas.  
 
2. O gênero resumo 
 
 O gênero conhecido e designado pelo nome de resumo caracteriza, na verdade, uma 
pluralidade de gêneros pelo fato de funcionar de modos bem diversos, circular em situações 

                                                 
1Swales (2007) explica como a Declaração pessoal (PS) ou Declaração de propósito (SOP), gênero usado para 
selecionar alunos para fazer graduação em universidades dos Estados Unidos, por ser um oclude genre, pode impedir 
o acesso de um jovem à universidade. Na avaliação de Swales existem alguns problemas que tornam este gênero 
hermético: a natureza enganadora dos nomes do gênero – o nome Declaração Pessoal super-enfatiza o elemento 
história de vida, enquanto o nome Declaração de Propósito super-articula a importância de especificar os projetos 
futuros de pesquisa; tensão entre o valor das realizações passadas e a validade e credibilidade das aspirações futuras; 
a questão de o gênero ir além de uma versão mais detalhada do CV. 
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diferentes, servir a propósitos comunicativos também diversos e, claro, em conseqüência 
mesmo de tudo disso, possibilitar uma variada gama de ações sociais. Existem, pelo menos, as 
seguintes configurações genéricas para o gênero resumo: a) o resumo de um texto, geralmente 
solicitado em sala de aula por um professor, com a finalidade de avaliar a capacidade dos seus 
alunos para compreender um texto-matriz2; b) o resumo de um artigo, dissertação ou tese, o qual 
circula agregado a um texto completo, sendo, neste caso, não um texto autônomo, mas parte de 
um texto maior, embora ele também possa circular independentemente em sistemas de busca; b) 
o resumo que é submetido a seleção em um evento científico, o qual circula, inicialmente, de 
modo independente nos cadernos de resumos, constituindo-se num texto completo, embora 
também, posteriormente, possa integrar um texto maior. Apesar das diferenças entre as três 
configurações do resumo, pode-se perceber um traço comum aos três: uma certa tensão entre 
autonomia e independência em relação a um outro texto, seja o texto-fonte a ser resumido ou o 
texto científico a ser desenvolvido. 

A rigor, talvez devêssemos considerar que cada configuração acima consiste num 
gênero diferente uma vez que responde por propósitos comunicativos largamente diferentes e 
funciona em situações recorrentes e previsíveis. Por aí dá para perceber como o nome usado 
para rotular os gêneros nem sempre o faz de modo transparente e unívoco, uma vez que, por um 
lado, um mesmo rótulo pode designar vários gêneros – esse é o caso de resumo - e, por outro, 
um único gênero pode ser rotulado por nomes diferentes. 
 Neste artigo vamos nos deter a analisar apenas os resumos que, após enviados para 
comitês de eventos científicos, foram aprovados e publicados em cadernos de programação e 
resumos dos eventos. Este tipo de resumo apresenta como principal função orientar a seleção, 
pelos comitês científicos, das comunicações e pôsteres a serem apresentados num evento 
científico – no caso de palestras e mesas-redondas a função de seleção desaparece, vez que esta 
seleção é realizada mediante outros critérios3. Outra função importante deste tipo de resumo é 
dar a entender um conjunto de capacidades e competências lingüísticas, discursivas e técnico-
científicas de pesquisadores. 

Os pretendentes a congressistas devem, seguindo normas pré-estabelecidas pelos 
comitês dos eventos, escrever e enviar os seus resumos - atualmente quase exclusivamente via 
internet - para serem analisados e julgados. Estas normas são “relativamente estáveis”, algumas 
definindo com bastante rigor o formato do texto e outras oferecendo mais “liberdade”. Alguns 
comitês definem exatamente quais categorias são obrigatórias e em que ordem devem aparecer, 
enquanto outros dão uma orientação muito aberta. Limitar o número mínimo e máximo de 
palavras é um traço presente na maioria absoluta das normas, havendo uma tendência a se 
estipular o limite em torno de 300 palavras. Algumas medidas são tomadas pelos comitês a fim 
de conferir mais lisura e meritocracia ao processo seletivo: omissão do nome do autor do 
resumo durante o processo seletivo; submissão de um mesmo resumo a dois pareceristas; 
submissão a um terceiro parecerista de um resumo a respeito do qual não houve consenso entre 
os dois primeiros pareceristas. 

Os comitês, formados por pareceristas permanentes e/ou ad hoc, apreciam os resumos e 
emitem pareceres - favoráveis ou desfavoráveis – à seleção dos respectivos resumos. Os 
pretendentes são informados da seleção (ou não) dos seus trabalhos, veredicto que 
provavelmente será decisivo para que o resumo possa tornar-se parte de um texto maior: um 
artigo científico. 
 Após publicados nos cadernos de programação e resumos dos eventos, os resumos têm 
a função de orientar a escolha dos congressistas quanto às atividades que desejam assistir. Por 
esta razão os resumos são curtos e fazem uso de uma linguagem grandemente objetiva, de modo 
a facilitar e agilizar as escolhas dos participantes dos eventos. Diríamos que o resumo é um 
preview, um trailler, servindo como uma propaganda de um trabalho científico. 
                                                 
2 Um estudo interessante sobre o funcionamento do gênero resumo escolar na sala de aula pode ser visto 
em Schneuwly e Dolz, J. et. AL (2004). 
3 Uma prova desta não exigência dos resumos para palestrantes e conferencistas encontra-se no caderno de resumos 
do Encontro Internacional Texto e Cultura, no qual não aparecem os resumos de todos os conferencistas, como é o 
caso de Jean Michel Adam e Oswald Ducrot. Isso indicia que, para um pesquisador considerado de prestígio pelos 
comitês dos eventos, o resumo não é condição para sua inclusão no evento.  
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 Outra característica funcional marcante dos resumos de eventos está ligada ao fato de 
eles serem produzidos quando o texto que eles resumirão ainda não foi escrito. Ou seja, muito 
freqüentemente faz-se o resumo de algo que pode ainda não estar pronto para ser resumido, que 
ainda não foi desenvolvido. Este aspecto é mais evidente em eventos que exigem o envio dos 
resumos com muitos meses de antecedência da realização do evento – há deles, cujos resumos 
devem ser enviados com até nove meses de antecedência, como é o caso do SIGET – Simpósio 
Internacional de Estudos de Gêneros Textuais, realizado no Brasil. Este aspecto diferencia 
claramente o resumo de eventos do resumo de textos e do resumo de dissertações e teses, os 
quais são produzidos quando o texto do qual constituirão um resumo já se encontra concluído e 
acabado. E assim, o resumo de eventos sintetiza algo que pode ser até então apenas uma 
possibilidade, uma virtualidade, o que exige várias habilidades cognitivas e lingüísticas, como a 
de conseguir prever resultados decorrentes de uma futura investigação ou discussão. Certamente 
que isso pode não ser um problema ou uma dificuldade para pesquisas em estágio avançado de 
desenvolvimento, cujos resultados ou já estão bem evidenciados ou são facilmente previsíveis. 
Entretanto, para pesquisadores iniciantes, este problema se apresenta pelo fato de que muitos 
trabalhos somente serão desenvolvidos caso o comitê do evento os aprove. Mas, 
paradoxalmente, se as pesquisas já estivessem desenvolvidas com mais probabilidade os 
resumos seriam aprovados. 
 O fato de os resumos serem produzidos em função de normas pré-estabelecidas e de 
haver pareceristas que os julgam deveria ser um condicionamento para que este gênero tivesse 
adquirido uma grande estabilidade. No entanto, uma análise mais de perto evidencia que, a 
despeito de tais condicionamentos, os resumos de eventos também são bastante instáveis quanto 
à estrutura composicional, ao estilo e às categorias que lhes compõem.  
 
 3. Análise  
 
 A análise que segue foi realizada da seguinte maneira: selecionamos 40 resumos 
publicados em dois livros de resumos: o do III EnMEL – Encontro Lingüístico e Literário do 
Mestrado em Letras, realizado na UFPI, em Teresina (PI) e o do 1°  Encontro Internacional 
Texto e Cultura, realizado em Fortaleza (CE). O primeiro é um evento regional, de porte médio 
e realizado por um programa recente de pós-graduação (criado há 5 anos), ao passo que o 
segundo é um evento de porte grande, realizado por um programa de pós-graduação com 15 
anos de existência. Os resumos foram separados em dois grupos: membros iniciantes e 
membros experientes. Fizeram parte do grupo dos membros iniciantes os resumos inscritos para 
sessões de pôsteres, visto que este é o espaço reservado para alunos de graduação. Os membros 
experientes advêm das palestras e mesas-redondas, uma vez que delas participam pesquisadores 
experientes e reconhecidos como competentes na área em que atuam. 
 A fim de observar a correlação entre integridade e versatilidade dos resumos, foram 
determinadas as seguintes categorias: problematização (P), objetivos (O), fundamentos teóricos 
(T), metogologia (M), resultados (R) e conclusões (C). Na observação dos resumos procurou-se 
ver quais categorias estavam sistematicamente ausentes e presentes e em que ordem elas 
apareceram. Nas tabelas abaixo os resumos analisados são listados e categorizados pelas letras 
que indicam as categorias presentes e em que ordem elas aparecem. Por exemplo, 2-POM indica 
que o resumo 2 contém as categorias Problema, Objetivos e Metodologia.  
 
  Tabela 1 Resumos dos membros experientes do III EnMEL  
 P= Problema O= Objetivo  T= F. 

Teórico  
M=Metodologia  R=resultados  C= Conclusão 

1 – O  X     
2 – POM X X  X   
3- OP X X     
4-OMRC  X  X X X 
5-OMTOMTP X X X X   
6-OMR  X  X X  
7-OR  X   X  
8-ORT  X X  X  
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9-OT  X X    
10- PR X    X  
TOTAIS 4 9 3 4 5 1 
 
 A análise dos resumos dos membros experientes do III EnMEL mostra que a categoria 
mais presente é a de objetivos, a qual se faz presente em 9 casos e está ausente somente em 1 
dos resumos. Já a categoria menos presente é a de conclusões, a qual foi usada em apenas 1 
resumo. As demais categorias distribuem-se irregularmente entre os resumos, oscilando entre 3 
e 5 aparições nos 10 resumos analisados.  

Quanto à ordem em que aparecem as categorias, o que é possível perceber é uma forte 
tendência para que a categoria objetivos figure no início do texto. As demais categorias ocupam 
lugares diferentes em cada resumo, não sendo possível apontar uma tendência. Isto é, não há um 
modelo canônico sendo seguido. 

 
Tabela 2 Resumos dos membros experientes do 1°  Encontro Internacional Texto e Cultura 

 P= Problema O= Objetivo  T=Teórico  M= Metodologia  R=resultados  C=Conclusão 
11 – PR X    X  
12 – TO  X X    
13- TORO  X X    
14- PRO X X   X  
15- OMO  X  X   
16- TO  X X    
17- TRO  X X  X  
18- OPOMO X X  X   
19- TOMO  X  X   
20- TPOR X X X  X  
TOTAIS 4 9 5 3 4  

 
A análise dos resumos dos membros experientes do 1 1° Encontro Internacional Texto e 

Cultura mostra que a categoria objetivos firma-se como a mais estável, estando presente em 9 
dos 10 resumos analisados. Já a categoria conclusões não se faz presente em nenhum dos textos. 
Quanto à ordem em que aparecem as categorias, vê-se a impossibilidade de perceber alguma 
tendência, visto que há apenas dois resumos com uma mesma ordem seqüencial de categorias 
(TO: Teoria + objetivos); os demais apresentam uma seqüência própria.  
 Quando se observa conjuntamente os resumos dos membros experientes dos dois 
eventos é possível perceber com mais nitidez a tendência para a frágil estabilidade quanto à 
presença e seqüenciamento das categorias. Apenas duas tendências convencionais se 
apresentam, ambas relacionadas à categoria objetivos: a primeira é que os objetivos se 
apresentam como a única categoria que tende a ser estável no resumo: dos vinte resumos apenas 
2 não apresentam objetivos; a segunda diz respeito ao seqüenciamento das categorias, havendo 
forte tendência de os objetivos figurarem logo no início do resumo (isso ocorre em 11 dos  20 
resumos). 
 
 Tabela 3 Resumos dos membros iniciantes do 1° Encontro Internacional Texto e Cultura 

 P= Problema O= Objetivo  T=Teórico  M= Metodologia  R=resultados  C=Conclusão 
 21- OM  X  X   
 22-OMRC  X  X X X 
 23-OTRC  X X  X X 
 24-OM  X  X   
 25-O  X     
 26-POMC X X  X  X 
 27-OT  X X    
28-OROM  X  X X  
 29-OMR  X  X X  
 30-OMTMR  X X X X  
TOTAIS  1  10 3 7 5 3 
 
 Uma leitura da tabela 3 indica que a categoria objetivos, entre os resumos dos iniciantes 
do 1° Encontro Internacional Texto e Cultura, é uma categoria extremamente estável, 
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aparecendo em todos os textos analisados. Já a categoria menos presente é a de conclusões, 
aparecendo em apenas 1 exemplar. As categorias Problema, Teoria, Metodologia e Resultados 
mostram-se irregulares no corpus, embora sejam consideradas relevantes para muitos dos 
pesquisadores. 

 
 Tabela 4 Resumos dos membros iniciantes do III EnMEL 

 P= Problema O= Objetivo  T=Teórico  M= Metodologia  R=resultados  C=Concl
usão 

31- OM   X  X   
32- OMRC  X  X X X 
33- OTRC  X X  X X 
34- OM  X  X   
35- OM  X  X   
36- POMC X X  X  X 
37- OT  X X    
38-  OROM  X  X X  
39-  OM  X  X   
40-  TC   X   X 
TOTAIS 1 9 3 7 3 4 
 
 O comportamento dos membros iniciantes do III EnMEL segue a mesma tendência 
geral já apontada nos resumos dos outros membros: a categoria mais recorrente é a de objetivos. 
Mas chama a atenção aqui a importância dedicada à categoria metodologia, a qual aparece em 7 
dos 10 resumos.  
 A análise geral dos dados evidencia que a categoria que responde com mais força pela 
integridade genérica do resumo de eventos é a categoria objetivos, vez que ela se faz presente na 
quase totalidade dos resumos tanto de membros iniciantes quanto de membros experientes. Em 
outras palavras, o fato de membros experientes e membros iniciantes conferirem um muito 
parecido grau de importância à categoria objetivos indica que provavelmente ela é percebida 
pelos membros novos como essencial para o gênero pelo fato de desempenhar um papel central 
nos resumos dos membros experientes, servindo de referência para a aprendizagem e 
apropriação do gênero. A outra explicação para a centralidade da categoria objetivos no resumo 
de eventos decorre do modo de produção deste gênero: sendo um texto feito para espelhar um 
outro texto oral e/ou escrito a ser produzido futuramente, a categoria objetivos é a que melhor 
serve para indicar uma atividade futura. Dito de outro modo: embora não se tenha produzido 
ainda o artigo, antecipadamente é possível, sem maiores problemas, antever quais serão os 
objetivos a serem desenvolvidos.  
 
Considerações Finais 
 

Os resultados confirmam o caráter altamente relativo/versátil do gênero, dado que há 
variação de categorias presentes e ausentes, sendo que a única categoria que tende a ser 
recorrente é a de objetivos, presente na quase totalidade dos resumos, tanto de autores iniciantes 
como de autores experientes. Em contrapartida, a categoria menos presente em todos os 
resumos é a de Conclusões, o que indicia o fato de muitos pesquisadores, quando elaboram os 
resumos, ainda não terem clareza de suas pesquisas. Ademais, a versatilidade apresenta algumas 
tendências: membros experientes tendem desvalorizar a categoria metodologia, ao passo que os 
membros iniciantes tendem a lhe conferir um alto valor. Pode-se dizer que a versatilidade e 
dinamicidade do gênero é largamente previsível, desde que se procure explicá-la com base no 
funcionamento e nos modos de produção dos enunciados concretos. Por outro lado, a 
estruturação geral, a configuração temática e o estilo dos resumos pode ser tomado como um 
relevante indício do grau de inserção de membros numa dada comunidade e, do ponto de vista 
pedagógico, pode ser utilizado como uma ferramenta bastante significativa para orientar 
projetos pedagógicos para o ensino superior, especialmente no que diz respeito à aprendizagem 
dos gêneros relacionados à pesquisa científica. 
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