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Resumo 

 

 

Trajano, Juliana Sousa; Hemais, Barbara Jane Wilcox. O excêntrico, o 

primeiro, o inesperado, o adverso: uma análise retórico-discursiva dos 

relatos de caso na literatura médica. Rio de Janeiro, 2012. 199 p. 

Dissertação de Mestrado – Departamento de Letras, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

Este estudo delineia e analisa as características que consolidam e 

identificam o gênero relato de caso, tipicamente publicado em periódicos na área 

biomédica. O objeto de estudo é motivo de polêmica na comunidade médica, que 

discute o valor e a representatividade deste tipo de produção. Para auxiliar na 

compreensão do debate, apresenta-se um panorama dos estudos sobre linguagem e 

ciência e das questões políticas vinculadas à publicação científica atualmente. No 

cerne das fundamentações teóricas sobre gêneros discursivos que sustentam a 

tessitura desta pesquisa está a noção de gênero como ação retórica tipificada, 

constituída no interior de uma comunidade, e que atende a um propósito 

comunicativo (Bazerman, 1988, 2004; Bhatia, 1996; Miller, 1984; Swales, 1990). 

Alinhada a esta perspectiva, a análise foi realizada por meio de uma adaptação do 

modelo CARS (Create a Research Space) de Swales (1990, 2004), visando a 

apresentar um padrão de organização retórica das informações no relato de caso, 

evidenciando as características que o constituem como gênero discursivo. 

Também se discorre sobre a função do título e de outros sistemas semióticos 

(além do signo linguístico) na composição do sentido do texto. O quadro de três 

movimentos retóricos realizados por meio de onze subfunções, resultante da 

análise, revela o relato de caso como um gênero híbrido de relato e artigo 

científico, de maneira que é possível concebê-lo como relevante manifestação de 

prosa acadêmica, atendendo a um propósito específico da comunidade médica. 

 

 

Palavras-chave 

Análise de gêneros discursivos; movimentos retóricos; relato de caso; 

ciência e linguagem; comunidade discursiva médica. 
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Abstract 

 

 

 

Trajano, Juliana Sousa; Hemais, Barbara Jane Wilcox (Advisor). The 

eccentric, the first, the unexpected, and the adverse: a rhetorical 

analysis of case reports in medical literature. Rio de Janeiro, 2012. 199 p. 

MSc. Dissertation – Departamento de Letras, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

This dissertation describes and analyzes the characteristics of the case report 

genre found in biomedical periodicals. This genre has aroused considerable 

discussion in the medical community, concerning the value and the 

representativeness that this kind of text has for medical publications. As 

background to the discussion, this study outlines work in the area of language and 

science and, as well, the issues of editorial policy in contemporary scientific 

publications. The central concepts from genre theory that underlie this research 

are the ideas that a genre is typified rhetorical action, it is constructed within a 

discourse community, and it fulfills/meets a particular communicative purpose 

(Bazerman, 1988, 2004; Bhatia, 1996; Miller, 1984; Swales, 1990).The analysis 

uses an adapted version of Swales’ (1990, 2004) CARS model, to show the 

rhetorical pattern of information in the case report and the characteristics that 

identify it as a genre. The analysis also extends to the function of the titles and to 

the semiotic system of images, in addition to the linguistic system, in the 

construction of meaning in the text. The model that emerged from the analysis, 

with three rhetorical movements and eleven sub functions, reveals that the case 

report is a hybrid genre with traits of the report and the research article. Thus, the 

study suggests that this genre has its own place as a kind of academic text and that 

it serves a particular purpose for the medical community. 

 

 

Keywords 

Genre analysis; rhetorical movements; case report; science and language; 

medical-academic discourse community. 
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