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RESUMO

Este  trabalho  investiga  a  escrita  em resumos de  artigo  em francês,  a  partir  do
conceito  de  gênero  textual  trabalhado  pela  corrente  sociorretórica,  em  cinco
subdisciplinas  da  Linguística  (Sociolinguística,  História  das  Ideias  Linguísticas,
Estudos  do  Discurso,  Estudos  da  Cognição  e  um  conjunto  de  disciplinas
interessadas  principalmente  com  a  descrição  do  Sistema).  Esse  estudo  foi
conduzido pensando no seu potencial de aplicação para a compreensão e produção
de resumos em francês, todavia é o inglês que tem ocupado a posição preferencial
para a publicação internacional de artigos. Diante dessa situação, somos chamados
a apontar  a  pertinência de se investigar  o  francês bem como de propô-la  como
língua  de  publicação.  A  investigação  toma,  então,  a  forma  de  uma  dupla
interrogação: um levantamento que possa situar os problemas do usos das línguas
na ciência e que permita examinar a pertinência em se usar o francês, e uma análise
textual com potencial didático. Partimos dos modelos de distribuição hierárquica das
línguas elaborados por De Swaan (1993, 2001), Calvet (1999) e Hamel (2013) para
abordar  a  veiculação  do  conhecimento  científico.  Apontamos  aspectos  que
contribuem para  a  restrição  no  número  de  línguas  na  ciência  e  que  mobilizam
grande número de pesquisadores a adotar uma postura monolíngue. Em especial
tratamos dos indexadores na fomentação a esse monolinguismo. Observamos no
indexador padrão Web of Science uma super-representação de títulos em inglês e
sobretudo  de  títulos  americanos  e  britânicos,  mesmo  considerando  apenas  as
produções em inglês. Em contraste, o indexador DOAJ mostra uma distribuição mais
variada  para  o  número  de  línguas,  bem como se  vê  a  importante  presença  do
espanhol, do português e em menor medida do francês para a publicação em livre
acesso. Quando se considera a produção por países no DOAJ há fraca presença
dos Estados Unidos. Aparentemente as práticas do mercado editorial desse país, de
caráter eminentemente proprietário, resultam em uma baixa presença no indexador
DOAJ,  de  acesso  livre.  Essa  primeira  análise  lista  problemas que  as  propostas
plurilíngues devem enfrentar. Diante das concentrações de línguas e poderes, esse
levantamento oferece uma justificativa para a escrita plurilíngue e então partimos do
uso das línguas para a ciência para o exame da linguagem científica em francês.
Para  o  segundo  aspecto  da  pesquisa,  partimos  das  recomendações  de  alguns
manuais  de  redação  em  língua  francesa.  Em  seguida,  verificamos  como  se
manifesta efetivamente a escrita do gênero resumo. Aplicamos o modelo de análise
em movimentos retóricos, desenvolvido por Swales (1990), Santos (1995) e Swales
e Feak (2009) a 76 resumos.  Os resultados apontam ao mesmo tempo para uma
concordância com padrões gerais descritos nos manuais e característicos, mas não
exclusivos,  dos  textos  anglófonos  da  ciência  experimental,  todavia  identificamos
organizações textuais mais vivas que as prescrições de manuais e mobilizadoras de
diferentes estratégias, segundo os movimentos que usam ou omitem, posições que
ocupam, e notavelmente as disciplinas em que se situam. Encontramos também em
uma das disciplinas um padrão dissertativo que não pode ser explicado pelo modelo
adotado. O texto aponta a necessidade de uma análise esclarecida da situação das
línguas e partir das comunidades científicas para avaliar corretamente suas práticas
linguageiras, seja no nível textual ou sociolinguístico. 

Palavras-chave: Francês científico; Gênero textual; Abstract; Situação das línguas
na ciência; Indexadores.



RÉSUMÉ

Ce travail porte sur l'écriture du résumé d'article en français, à partir du concept de
genre  textuel  dans  cinq  sous-disciplines  de  la  Linguistique  (Sociolinguistique,
Histoire  des Idées Linguistiques,  Études du Discours,  disciplines qui  étudient   la
Cognition ou aspect psycholinguistiques, et disciplines dont l'objectif  central est la
description du Système des langues). Cette étude a été menée prenant en compte
son potentiel pour la compréhension et production en français scientifique, toutefois
dans le contexte actuel la position standard de la publication internationale d'articles
est  occupé  par  l'anglais.  Dans  ce  cadre,  nous  sommes appelés  a  démontrer  la
pertinence d'enquêter  sur  le  français aussi  bien  que de le  proposer  en  tant  que
langue de diffusion de la recherche. On aboutit, donc, à une double enquête: une
étude qui puisse situer les enjeux de l'usage des langues dans la science; de l'autre
côté  une  analyse  textuelle  à  potentiel  didactique.  Nous  partons des modèles  de
distribution hiérarchique des langues proposés par De Swaan (1993, 2001), Calvet
(1999) et Hamel (2013) pour traiter de la diffusion de la connaissance scientifique.
Nous signalons des aspects qui contribuent à la restriction du nombre de langues
dans la  science et  mobilisent  les chercheurs à adopter  une posture monolingue.
Nous traitons en particulier du rôle des bases de donnés dans la  promotion de ce
monolinguisme. On observe chez Web of Science une surreprésentation des titres
en anglais et surtout de titres américains et britanniques. En revanche, la base DOAJ
montre une distribution plus variée pour le nombre de langues, et atteste la présence
importante de l'espagnol, du portugais et dans une moindre mesure du français pour
la diffusion en libre accès. On note aussi chez DOAJ la faible présence des État-
Unis. Apparemment, les pratiques du marché éditorial de ce pays, à fort caractère
propriétaire,  résultent dans une faible  présence dans une base d'articles en libre
accès,  telle que DOAJ. Cette  première analyse liste des problèmes auxquels les
approches plurilingues doivent faire face. En vue de la concentration de langues et
pouvoirs,  ce sondage offre  une raison pour  l'écriture plurilingue et  dès lors nous
passons  de  l'analyse  de  l'usage  des  langues  pour  la  science  vers  l'examen  du
langage  scientifique  en  français.  Pour  ce  second  aspect  de  la  recherche,  nous
partons  des  recommandations  de  quelques  manuels  en  français.  Ensuite  nous
vérifions comment l'écriture du résumé se manifeste effectivement. Nous appliquons
le modèle développé par  Swales (1990), Santos (1995) e Swales et Feak (2009) à
76 résumés. Les résultats suggèrent à la fois une concordance générale aux patrons
décrits aux manuels et caractéristique, mais non exclusifs, de l'aire anglophone de la
science expérimentale, cependant nous identifions des organisations textuelles plus
vives que les prescriptions de manuels et  mobilisatrices de différentes stratégies,
selon les mouvements qu'on emploie ou que l'on omet, les positions qu'ils occupent
dans le résumé et notamment les disciplines où ils se situent. Nous identifions aussi
dans l'une des disciplines un patron argumentatif qui ne peut pas être expliqué par le
modèle de départ. Le texte signale enfin la nécessité d'une analyse avertie de la
situation des langues et partant des communautés scientifiques pour évaluer dans sa
juste  mesure  les  pratiques  langagières,  soit  au  niveau  textuel  soit  au  niveau
sociolinguistique.

  
Mots-clés: Français scientifique; Genre textuel; Abstract; Situation des langues dans
la science; Bases de données scientifiques.



ABSTRACT

This work analyzes the research article abstract, based on the concept of genre as
conceived  by  the  sociorhetoric  field,  in  five  sub-disciplines  of  Linguistics
(Sociolinguistics,  History  of  Linguistic  Ideas,  Discourse  Studies,  disciplines
concerned  by  cognition  or  psycholinguistic  aspects  of  language,  and  disciplines
concentrated on the description of language systems).  This study was conducted
considering  its  potential  application  to  reception  and  production  of  abstracts,
nevertheless in the current context English has occupied the preferred position for
the international publication of articles. Faced with this situation, we are called to
justify  the  investigation  of  French  as  well  as  to  propose  it  as  a  language  of
publication. The investigation then takes the form of a double interrogation: a survey
that can situate the problems of the use of languages in science and that allows to
examine  the  pertinence  in  using  French,  and  a  textual  analysis,  with  didactic
potential.  We start  from the hierarchical  models for the distribution of languages  
developed by De Swaan (1993, 2001), Calvet (1999) and Hamel (2013) to address
the dissemination of scientific knowledge. We point out aspects that contribute to the
restriction in the number of languages in science and that mobilize large numbers of
researchers to adopt a monolingual stance. In particular we deal with the indexing
data bases in the promotion of  this  monolingualism. We observe in  the standard
indexer  Web of  Science  a  over-representation  of  periodical  titles  in  English  and
especially  of  American  and  British  publications,  when  considering  only  English
publications. In contrast, the DOAJ index shows a more diverse distribution for the
number of languages, as well as the important presence of Spanish, Portuguese and,
to a lesser extent, French for Open Access. When considering the publications by
country in the DOAJ there is a weak presence of the United States. Apparently, the
eminently  proprietary  editorial  market  practices  of  this  country  result  in  a  low
presence in the DOAJ index, which is an open access only indexer. This first analysis
lists problems that plurilingual approaches must address. Faced with concentrations
of languages and powers, this survey offers a justification for plurilingual writing, and
then  we  pass  from  the  analysis  of  the  use  of  languages  for  science  to  the
examination of scientific language in French. For the second aspect of the research,
we start considering the recommendations of some handbooks of scientific French.
Next, we verify how the writing of the abstract genre is effectively manifested. We
applied the analysis model in rhetorical movements, developed by Swales (1990),
Santos (1995) and Swales and Feak (2009) to 76 abstracts. The results point at the
same time to an agreement with the general patterns described in the handbooks,
characteristic  but  not  exclusive  of  the  Anglophone texts  of  experimental  science,
however we identify textual organizations that are more vivid than the prescriptions
and mobilizing  different  strategies,  according to  the  movements that  are  used or
omitted, the positions they occupy, and specially the disciplines in which they stand.
We also find in  one of  the disciplines  texts  in  a  linked organization of  the  parts
instead of a modular pattern which can not be explained by the adopted model. The
text points to the need for an informed analysis of the situation of languages and to
start  from the  scientific  communities  in  order  to  correctly  evaluate  their  linguistic
practices, whether at the textual or sociolinguistic level.

Keywords:  Scientific  French;  Genre;  Abstracts;  Language  situation  in  science;
Indexers.
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INTRODUÇÃO1

Publique ou pereça é um dos adágios da pressão pela publicação contínua e

rápida de artigos, das listas dos mais citados e das revistas indexadas. Para muitos

pesquisadores, a sobrevivência ou o sucesso passam, na prática ou como princípio,

não apenas pela publicação constante, mas necessariamente pela publicação em

inglês.  Um  artigo  publicado  nessa  língua  aparentemente  disponibilizaria  mais

facilmente um trabalho para o mundo inteiro,  grande vantagem para publicizar o

resultado de árduos trabalhos. Além disso, qual o interesse em se publicar em outras

línguas? Qual  o  próprio  interesse  em se  publicar  inclusive  em língua  materna?

Quem daria atenção a um artigo brilhante publicado em português, numa revista

brasileira? Perguntamos quem daria atenção e desde já nos damos conta que entre

os  problemas  contemporâneos  da  ciência  está  não  apenas  elaborar  um

conhecimento sólido, mas também o de fazer-se ver. E fazer-se ver soa, com toda a

legitimidade,  o  reconhecimento  de  um  trabalho,  entrar  nos  debates  dentro  da

comunidade científica,  todavia também faz ressoar poderes dos mais vários tipos.

 Representações  sobre  a  eficiência  das  línguas  para  a  publicação,

associadas a problemas concretos de produção e divulgação científicas, ao desejo

de ver o retorno dos investimentos levam gestores das políticas para pesquisa e

muitas vezes os próprios pesquisadores a admitir a hegemonia do inglês como um

fato consumado ou desejável. Assim se exprime, como um exemplo interessante, a

vice-presidente da Associação Internacional  de Geografia (AIG) em uma enquete

online sobre o uso de outras línguas além do inglês nos colóquios da área, debate

promovido então por um dos editores da revista Physio-Géo. A declaração da vice-

presidente Monique Forte foi a primeira réplica em uma discussão, que teve como

gatilho o baixo uso do francês em um colóquio realizado na própria França.

[…] à l'heure où vient de tomber le dernier classement de Shanghai, il
est  je  crois  temps de comprendre quelle  est  l'évolution de toutes les
disciplines  scientifiques,  de  la  nôtre  en  particulier :  si  la  production
géomorphologique française est  de grande qualité,  il  serait  dommage
que celle-ci reste confidentielle et ne puisse être lue par nos collègues

1 Este trabalho foi realizado com apoio do CNPq, processo 133086/2016-0, e FAPERJ Nota 10,

processo E-26/200.144/2017 – Bolsa.
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étrangers. […Le site du colloque était bilingue,] Donc que nos collègues
français qui sont exclusivement francophones se rassurent, ils ne sont
pas oubliés. Quant à nos amis africains, je crois qu'ils n'hésitent plus
depuis longtemps à lire l'anglais. (MARTIN, 2012,§12)2 3.

  A primeira preocupação da vice-presidente é a classificação institucional de

Shanghai,  um  indicador  que  classifica  as  universidades  a  partir  de  indicadores

essencialmente  de  origem anglo-saxônica4.  A língua  inglesa  aparece  como  uma

condição sine qua non para um bom desempenho internacional e se cremos na vice-

presidente,  esse é um fato aparentemente inevitável  contra o qual  nenhuma voz

sensata ou atualizada se elevaria, já que se trata de evoluções da ciência. Vale notar

que uma parte das intervenções na discussão online tomou a forma anônima, fato

em  si  surpreendente  e  significativo  de  um  certo  receio  em  criticar  ou  falar

abertamente sobre o uso das línguas na ciência. Isso não é pouco já que se trata da

face pública dos pesquisadores. Aparentemente um pesquisador pode não sair ileso

ao  ousar outras  línguas,  por  outro  lado mostra  o  quanto  a  questão do uso das

línguas para a ciência está longe de ser unânime e como está inserida em algum

tipo de ordem discursiva, no sentido que lhe daria Foucault (1999 [1971]).

Parece evidente para ela que defender o uso do francês para a ciência é

apenas  obra  de  francófonos  monolíngues  um  pouco  ultrapassados.  Ela  parece

subestimar a possibilidade de um evento na França atrair um número considerável

de francófonos e parece também subestimar o uso do francês para as áreas da

África que têm essa língua como materna ou segunda, desconsiderando eventuais

2 Todas as citações em língua estrangeira acompanham uma tradução de nossa autoria, exceto as

em língua espanhola, mantidas apenas no original.

3 “[…] no momento em que acaba de sair o último ranking de Shanghai,  é tempo, creio eu, de

entender  qual  é  a  evolução  de  todas  as  disciplinas  científicas,  da  nossa  em particular:  se  a

produção geomorfológica francesa é de grande qualidade, seria um pena que ela permanecesse

confidencial e que não possa ser lida por nossos colegas estrangeiros. […O site do colóquio era

bilíngue]  Portanto,  que  nossos colegas franceses que são  exclusivamente  francófonos fiquem

tranquilos, eles não foram esquecidos. Quanto a nossos amigos africanos, creio que há muito

tempo não hesitam em ler em inglês.”

4 Os critérios do Shanghai ranking 2017 estão essencialmente calcados sobre a base estatística do

InCites,  o  que  evidencia  o  alinhamento  com a  área  científica  anglo-saxã.  Todo o  volume  de

estatísticas da base de dados InCite estão baseados no indexador Web of Science. Ver DURAND-

BARTHEZ,  2009,  p.124,  para  os  critérios  iniciais  do  indicador  e  para  os  mais  recentes  ver

SHANGHAI RANKING, 2017.
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penas que o domínio de uma língua suplementar pode representar para grupos que

têm maior familiaridade com o francês ou que já estão em uma situação de contato.

Além disso, em uma situação em que não apenas os cientistas presentes, mas a

própria plateia é possivelmente em boa parte francófona, pode-se pensar que tipo de

construção do saber pode emergir quando há desde já uma redução na capacidade

tanto  da  expressão  dos  pesquisadores  potencialmente  francófonos  quanto  da

capacidade  de  compreensão  da  plateia?  A descrição  de  Jacques  Diezi  sobre  o

ensino  em  língua  estrangeira  na  universidade  poderia  muito  bem  descrever  a

situação dos colóquios “internacionais” que costumam desprezar a língua da região

que os acolhem: “Il reste que le spectacle d'un auditoire majoritairement francophone

s'efforçant  de  comprendre  les  incertaines  subtilités  du  discours  d'un  enseignant

francophone triturant la langue anglaise ne laisse pas de surprendre...” (DIEZI, 2013,

p.38)5.

 Esses tipos de defesa do inglês como A língua da ciência tendem a passar

como naturais,  lógicos ou em conformidade com o curso do tempo, na verdade,

indicam a desconsideração das implicações do uso da língua para a construção de

um saber aprofundado. São a conclusão, também apressada, de que o inglês é

dominante em todos os aspectos da ciência;  ou,  de modo mais grave,  são uma

extrapolação da predominância do inglês na esfera da circulação das publicações

periódicas  às  outras  esferas  da  atividade  científica.  Ora,  aquele  indicador  de

Shanghai considera apenas o artigos como indicador de produção e de excelência

científica de toda uma universidade, atando as instituições em um círculo vicioso.

Essas defesas implicam por vezes um escamoteamento de vários interesses em

jogo  quando  atores  como  gestores  das  políticas  científicas,  casas  editoriais,

conselhos editoriais das revistas de referência e instituições indexadoras entram em

jogo.

O apanhado acima apresenta um quadro sem formas bem definidas, que

indica a situação do inglês como uma figura saliente, considerado de um ponto de

vista crítico, mas sem situá-lo bem e sem entender o lugar ocupado pelas outras

línguas. Diante da situação de difusão do inglês, a língua francesa e nosso próprio

5 “O espetáculo de um auditório majoritariamente francófono se esforçando em entender as incertas

sutilezas  do  discurso  de  um  professor  francófono  triturando  a  língua  inglesa  não  deixa  de

surpreender...”

13



campo de estudo, Francês Língua Estrangeira, são chamados necessariamente a

apontar sua  pertinência.  Esta impõe, no fluxo do conhecimento atravessado pela

lógica global, um questionamento de utilidade. Estudar o modo como se escreve a

língua francesa na expressão do conhecimento científico é em si tão válido quanto o

estudo do inglês ou quanto o estudo do macuxi para a expressão do conhecimento

formal, porém como nossa área de estudos é aplicada, é preciso justificá-la. 

Produzir uma reflexão em língua estrangeira não é um esforço insignificante,

há o trabalho mental em conceber a própria reflexão sobre os objetos da ciência e

há  o  trabalho  em  construir  a  expressão  em  uma  língua  que  não  está  tão

imediatamente  disponível  como  a  língua  materna.  O  objetivo  desse  esforço  é

divulgar para além da comunidade científica local, no nosso caso a brasileira, os

resultados da pesquisa. Nesse sentido, a pergunta acima precisa ser respondida,

pois aquela outra língua,  também estrangeira,  vem estendendo sua área de uso

tanto  sobre  territórios  físicos  como  sobre  territórios  da  ciência.  O  inglês  tem

predominado nas relações de troca internacional  como língua veicular nas áreas

econômica,  diplomática,  política,  cultural,  científica.  Nesta,  o inglês é uma língua

importante  para  a  circulação  dos  resultados,  sejam  escritos  ou  orais  e  não  há

nenhum mal em usar-se dessa língua. Diante da ubiquidade do inglês, porém, para

quê o esforço de aprender e expressar-se em outra língua se apenas essa já seria

suficiente? Por que este trabalho procura estudar o francês e não o inglês?

A situação das principais línguas de uso internacional mudou desde o fim do

século XIX. Durante o oitocentos, francês, inglês e alemão dividiram espaço nas

trocas científicas6 e espelhavam de certo modo o poder dos Impérios neocoloniais

Francês e Inglês e o desenvolvimento da área germanófona. As independências e o

desmonte  dos  Impérios,  as  duas  Guerras  europeias  e  a  ascensão  dos  Estados

Unidos resultaram em uma situação de domínio americano, acompanhado de perto

pela Grã-Bretanha, e uma elevação no status do inglês.

A  língua  francesa  continua  sendo  utilizada  como  língua  internacional,

pertencendo ainda a um grupo muito limitado de línguas (DE SWAAN, 1993, 2001;

CALVET, 1999) com um número elevado de falantes de língua materna e segunda,

ainda uma língua de status elevado para o acesso à produção cultural, e significativa

6 Hamel (2007) e Gordin (2015).
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em algumas áreas,  em particular  das Ciências Sociais,  Artes  e Humanidades.  A

situação do francês no campo da ciência é resumida por Laurent Gajo da seguinte

maneira: “D'une part, elle cède du terrain à l'anglais, langue scientifique dominante.

D'autre part, elle est sollicité par une communauté scientifique très diversifiée au sein

d'un espace francophone large et multilingue”. (GAJO, 2013a, p.7)7.

Se o inglês é língua dominante não significa que seja unânime, um dos

argumentos em favor de uma postura não exclusivamente anglófona é o de que

usar uma dada língua é falar para uma comunidade em particular, que pode ser

pensada  em  termos  de  língua  materna  e  segunda,  em  termos  demográficos

(CHAUDENSON, 2003), mas também em termos de tradição científica. Para dar um

exemplo, para os cientistas da área da Análise do Discurso o francês é importante

para a leitura da produção clássica e atual da área; escrever em francês é participar

mais intensamente dessa comunidade e é fazer uma escolha estratégica da língua

para a circulação do saber nessa disciplina.

Parece-nos que pensar sobre a relevância em se estudar o francês para a

ciência é pensar principalmente sobre as implicações de um uso monolíngue sobre a

elaboração  do  pensamento  científico  e,  consequentemente  em  quais  seriam  as

vantagens de uma ciência atravessada pelo plurilinguismo, assim como identificar

quais atores e quais enjeux (questões em jogo) estão presentes no sistema global

da comunicação científica,  pois a  nossa pergunta  no fundo não se  restringe ao

francês.

 Para este estudo, investigaremos a língua francesa em um duplo aspecto:

identificando a situação geral das línguas para a função científica; e propondo uma

análise do francês científico a partir de um gênero textual específico, o resumo de

artigo. Essa binaridade responderia em primeiro lugar à nossa perspectiva disciplinar

aplicada; a de não só mostrar questões sobre as distribuições das línguas, mas

também a de oferecer uma análise do francês científico. 

Essa análise da língua francesa na ciência é feita dentro de um ponto de

vista  social,  a partir  do conceito de gênero textual  e considerando as diferenças

disciplinares  na  organização  textual.  Considerando  os  gêneros,  estudar  o  artigo

7 “Por um lado, ela cede terreno ao inglês, língua científica dominante. Por outro, ela é solicitada por

uma  comunidade  científica  muito  diversificada  no  seio  de  um  espaço  francófono  amplo  e

multilíngue.”
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integral seria um ponto mais óbvio pela sua centralidade no sistema de publicação e

premiação científicos,  porém as limitações de tempo nos fizeram decidir  por  um

texto de extensão mais breve e que pode ser verificado em sua totalidade, o que não

é o caso com os textos completos dos artigos. 

Além disso, o gênero resumo de artigo traz uma provocação à reflexão sobre

língua  e  ciência:  o  seu  próprio  nome.  Se  se  diz  “resumo”  muitas  são  as  suas

configurações e aplicações em língua portuguesa,  assim como o é “résumé” em

francês,  mas  quando  se  diz  abstract para  nós  falantes  de  língua  portuguesa  é

indiscutível de que tipo de texto se fala. Seria sem importância que um dos gêneros

tão  recorrentes  da  prática  científica,  por  menor  que  seja,  tenha  seu  nome

inconfundível  em  língua  inglesa? Abstract,  resumo ou  résumé são  etiquetas

completamente intercambiáveis? Há dentro de um padrão  inofensivo como neste

pequeno gênero textual algum padrão também de cientificidade?

De fato, um caminho de pesquisa seria justamente o de verificar padrões de

escrita,  padrões de edição e ciência em língua inglesa e compará-los com o de

outras  línguas.  Por  limitação  de  tempo  tratamos  apenas  dos  textos  em  língua

francesa da área de Linguística, observando diferentes formas de escrever segundo

as subdisciplinas. 

No  primeiro  capítulo  apresentaremos  os  modelos  elaborados  pela

Sociolinguística, dentro do campo específico dos estudos de Políticas Linguísticas,

para  a  distribuição das línguas.  A partir  disso  examinaremos alguns fatores  que

contribuem para a situação das línguas e a distribuição desigual  dos status das

línguas na ciência. 

A seguir,  apresentaremos  um  estudo  do  resumo  de  artigo  em  Francês

Científico, a partir de um quadro teórico que situa os estudos textuais dentro de uma

perspectiva social, pensando o texto dentro dos limites de uma comunidade. Essa

análise pretende apresentar características globais do gênero e um levantamento

dos tipos de movimentos retóricos8 (SWALES, 1990, 2004) presentes. Imaginamos

que essa descrição possa servir de recurso para a escrita de textos adequados aos

padrões da comunidade científica sob análise. 

Com efeito, repensar o uso das línguas na ciência significaria não apenas

8 Movimentos  são  partes  de  texto,  sentenças  ou  parágrafos  que  executam  uma  função  na

argumentação (SWALES e FEAK, 2009). 
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fazer uma cartografia dos usos das línguas,  mas significa pensar na própria  forma

de que se usa para veicular a ciência. Línguas, mas também textos, ou a versão

social deles, os gêneros, na prática da ciência:

[…] Enfin, l'anglais de la plupart de nos collègues qui prétendent pouvoir
le parler est souvent peu crédible en conférence... Mais il vrai que cela a
peu d'importance tant le format très court des communications ne permet
pas  d'exposer  une  pensée  suivie.  Ces  grands  raouts,  j'en  ai  fait
quelques-uns,  sont  surtout  diplomatiques  et  en  fin  de  compte,  d'un
intérêt  scientifique  assez  limité.  (LEMARTINEL  apud  MARTIN,  2012,
§17)9.

 O quanto nos perguntamos sobre as línguas que usamos ou como são

compostos os textos, orais e escritos, e sobre que pressupostos ou tradições eles

repousam? A reflexão  de Lemartinel  na  mesma enquete  de  Physio-Géo  contém

essas   perguntas  e  que  podemos reformular  como  sob  que  formas,  línguas  ou

textos, realizamos a enunciação da ciência?

9 “[…] Enfim, o inglês da maior parte de nossos colegas que afirmam poder falá-lo é frequentemente

pouco crível  em conferências… mas é verdade que  isso tem pouca  importância,  visto  que  o

formato  muito  curto  das  comunicações  não  permite  expor  um  pensamento  contínuo.  Esses

grandes festins,  eu participei  de alguns,  são sobretudo  diplomáticos e  no fim das contas,  de

interesse científico um pouco limitado.”
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1 UM MUNDO PLURILÍNGUE

O traçado dos mapas delimita as zonas de controle de cada Estado sobre a

representação cartográfica. Por vezes tomamos essa última expressão fora da sua

real força, uma representação, e imaginamos que o mundo se reparte claramente tal

como o vemos sobre o mapa, ainda que as linhas sejam de fato apenas imaginárias.

A formação histórica dessas áreas, ao menos a partir do referencial dos Estados,

acompanhou-se  da  elaboração  e  difusão  de  dois  mitos.  Um que  equipara  uma

nação/uma  língua  como  uma  correspondência  supostamente  natural,

interdependente  e  padrão,  em  relação  à  qual  os  países  que  apresentam  uma

situação plurilíngue tomariam a aparência de curiosa exceção. O outro alimenta a

assunção de que desde que as nações foram criadas, sempre se falou a língua

nacional. A crer nessas ideologias, o mundo seria composto por um numero muito

restrito  de  línguas,  aproximadamente  equivalente  ao  número  de  Estados

independentes, distribuídas nesses blocos encerrados pelas fronteiras. Ao contrário,

não apenas o número de línguas faladas no mundo em muito supera essa conta,

como também grande parte dos países considerados monolíngues estão distantes

dessa configuração.

Tomemos a França como exemplo, um dos países que fortemente alimentou

o nacionalismo no seu território, muito diferente de um país de língua estritamente

francesa,  ela  reúne  na  verdade  outras  de  origem provençal,  germânica,  línguas

provenientes das contínuas levas de imigrantes que chegam ao país e, contando

ainda  as  áreas  do  DOM-TOM,  outras  línguas  autóctones  e  crioulas.  O relatório

Cerquiglini (1999), apresentado ao Ministro da Educação Nacional, apresenta uma

lista de 75 línguas, distribuídas dentro da área metropolitana e  DOM-TOM, ou seja,

figura distante da língua única para a nação. 

Essa diversidade contesta o primeiro mito. Quanto ao segundo, a própria

história da difusão do francês dentro do território nacional  mostra uma realidade

diferente  de  qualquer  naturalidade  que  pudesse  unir  língua/nação  como  uma

necessidade  histórica;  o  historiador  Guy  Hermet  nos  oferece  um  quadro  muito

diverso do que se imagina sobre a sempiternidade da língua nacional da França. No
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ocaso do século XVIII, esta era a situação linguística do território do Estado Francês:

No começo da Revolução Francesa,  em 1791,  o  famoso  Rapport do
abade  Grégoire10 revelou  que  o  Francês  só  constituía  a  língua
dominante de 16 dos 89 departamentos11 da época, que 6 milhões de
pessoas – um quarto da população – não o entendia e que só 3 milhões
o  falavam  correctamente.  Ainda  em  1863,  7  500  000  franceses
continuavam a ignorar o que era suposto ser a sua língua, enquanto 8
381 comunas em 37 000 se mantinham não francófonas.  (HERMET,
1996 p.79)

A universalização do francês foi resultado de apenas dois séculos de uma

política  linguística  de  imposição  de  um  sistema  escolar  monolíngue  e  de  uso

exclusivo do francês na administração pública, acompanhadas de um trabalho de

depreciação das línguas diferentes da langue d'oïl. Curiosamente,  no discurso dos

cidadãos pós-Revolução, a criação de uma nação de iguais implicava na defesa de

uma única  língua,  para  esses idealistas  a  Declaração  Universal  dos Direitos  do

Homem não  incluía  direitos  linguísticos  e  a  adoração  da  pátria  e  da  República

Francesa apenas admitiria o nacionalismo francês.

Ações como essas, tomadas pelos Estados no interior dos seus territórios,

acompanhadas do fenômeno das expansões coloniais  estenderam o uso de um

número restrito de línguas sobre grandes áreas. Essas expansões tem o efeito de

sobrepor  uma língua  de  status  mais  elevado  sobre  uma diversidade  de  línguas

previamente existentes, trazendo consigo a desestabilização da funções acordadas

às línguas autóctones ou locais e uma pressão que pode desembocar na extinção

de algumas delas. A expansão das línguas coloniais representou também a criação

de largas zonas de fonias, que se estabelecem como áreas de difusão e troca entre

territórios nacionais. 

De modo muito esquemático, ao mesmo tempo em que o planeta conta com

uma grande diversidade de línguas, estimadas entre 5.000-6.000 línguas (CALVET,

1999), essa diversidade é sobreposta por várias camadas, cada vez mais restritas

em  número  de  línguas.  As  relações  entre  essas  línguas  são  hierárquicas,

acompanhando as dinâmicas sociais e as relações de poder que atravessam as

sociedades, quanto ao reconhecimento atribuído a seus falantes (o status) e quanto

10 Esse relatório levava o nome eloquente de Rapport sur la nécéssité et les moyens d'anéantir les

patois et d'universaliser l'usage de la langue française, [Relatório sobre a necessidade e os meios

de aniquilar os dialetos e universalizar o uso da língua francesa].

11 Equivalentes a Estados ou Províncias.
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ao acúmulo de tipos de esferas sociais em que podem ser faladas (funções). 

Para  dar  conta  do  desenho  desse  quadro  geral  e,  para  em  seguida

esquissar  a  situação  do  uso  das  línguas  especificamente  no  campo da  ciência,

apresentaremos  aqui  os  modelos  elaborados  por  De  Swaan  (1993,  2001),

retrabalhado  por  Calvet  (1999)  e  Hamel  (2010).  Começaremos  por  algumas

observações sobre a elaboração da noção de funções e status das línguas, dois

conceitos que situam os estados do uso das línguas. Em seguida passaremos aos

modelos que dão conta da situação macro. Enfim, apresentaremos a situação das

línguas na ciência,  procurando fazer referência aos modelos de explicação geral

propostos pelos três autores citados.

1.1 FUNÇÕES E STATUS DAS LÍNGUAS

 

Toutes les langues en présence dans ce monde largement plurilingue
n'ont cependant pas exactement les mêmes fonctions, le même rôle, la
même  extension.  […]  elles  ne  servent  pas  exactement  aux  mêmes
choses,  ne  véhiculent  pas  les  mêmes contenus,  ne  régulent  pas  les
mêmes rapports sociaux. (CALVET, 1999, p. 9)12.

O mundo distribui-se linguisticamente de modo complexo, ao mesmo tempo

em que há grandes áreas de difusão de poucas línguas, há em níveis abaixo dessa

superfície rarefeita uma multitude de línguas e de situações de plurilinguismo, como

tão bem coloca Calvet. Quando o autor fala que as línguas não têm as mesmas

funções, os mesmos papeis e a mesma extensão, trata justamente da atribuição de

diferentes funções às línguas, segundo esferas de ação, tipos de relações de poder

ou hierarquia entre os membros de uma dada comunidade, diferentes conteúdos,

representações, construções e mobilizações de identidades... São essas diferentes

atribuições pelos falantes e a representação que constroem socialmente sobre as

línguas que produzem as distribuições linguageiras,  as  quais  tomam uma forma

hierarquizada segundo o poder (ou prestígio) que detêm as línguas e os grupos que

12 “Todas as línguas em contato neste mundo largamente plurilíngue não têm, todavia, exatamente

as mesmas funções, o mesmo papel, a mesma extensão. […] elas não servem exatamente às

mesmas coisas, não veiculam os mesmos conteúdos, não regulam as mesmas relações sociais”.
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as  falam dentro  da  comunidade.  Assim,  algumas  línguas  são  restritas  por  seus

falantes  à  esfera  familiar,  algumas  se  elaboram  em  surdina,  outras  povoam

mercados...  Algumas  são  muito  valorizadas  fora  dos  limites  demarcados  pelos

Estados, como as línguas de trabalho de organizações internacionais, e mesmo aqui

o status de uma língua internacional depende de relações de força, pois línguas que

por vezes são elencadas como internacionais correspondem praticamente àquelas

dos Impérios Coloniais,  enquanto outras como o quéchua, o suaíli,  ou mesmo o

árabe podem ser omitidas.

As funções acordadas às línguas são marcadas pelas atividades humanas e

estão  relacionadas  aos  papéis  sociais  desempenhados  por  seus  falantes:  um

comerciante  em uma situação  plurilíngue pode ter  acesso a  uma língua para  o

círculo  familiar  ou  íntimo e se  utilizar  de  outra(s)  para as  atividades comerciais,

segundo a posição social  em que sua atividade se situe e segundo as origens,

classes e línguas da sua clientela; por outro lado, um membro da elite intelectual

pode ter acesso às línguas oficiais,  entre as quais pode estar inclusa sua língua

materna, mas pode não falar várias línguas pertencentes a esferas de atividades das

classes camponesas.

Segundo Fishman (2000 [1967]), em uma situação de comunidade de fala

complexa, é a variedade dos papeis, a compartimentação clara13 e o acesso a eles

que estruturará a diferença de funções:

Wherever  speech  communities  exist  whose  speakers  engage  in  a
considerable range of roles (and this is coming to be the case for all but
the extremely upper and lower levels  of  complex societies);  wherever
access to several roles is encouraged or facilitated by powerful social
institutions  and processes;  and  finally,  wherever  the  roles  are  clearly
differentiated (in terms of when, where and with whom they are felt to be
appropriate)  both  diglossia  and  bilingualism14 may  be  said  to  exist.

13 Segundo Fishman (2000 [1967])  quando há sobreposição de funções a duas línguas,  há um

estado de conflito, que pode vir a resultar no estabelecimento de uma língua sobre a outra. Essa

afirmação é pertinente no caso de uma competição,  mas admitindo uma postura favorável ao

plurilinguismo, é possível a existência simultânea de línguas, cuja alternância de uso é baseada

uma estratégia comunicativa, ao menos pensado na situação das línguas da ciência. A metáfora

ecológica  para  as  línguas  não  precisa  ser  necessariamente  competitiva,  há  relações  de

cooperação.

14 Segundo Fishman, o bilinguismo é um efeito de caráter essencialmente psicológico, enquanto a

diglossia  é a  caracterização da organização da alternância de códigos no nível  sócio-cultural.
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(FISHMAN, 2000 [1967], p.76)15

O levantamento dessas distribuições de papeis sociais para as línguas – ou

seja, as funções – permitem investigar a totalidade de distribuições das línguas em

uma comunidade de fala, e que por sua vez permitem esquissar como as línguas

estão  estruturadas  hierarquicamente  em  um  dado  momento  e  em  uma  dada

territorialidade. Este aspecto aparecerá nos modelos de descrição do plurilinguismo,

portanto para situar a questão dentro da Sociolinguística apresentamos rapidamente

o percurso da elaboração dos modelos explicativos, como modo de contrastar as

primeiras propostas com aquelas que selecionamos como modelo.

1.1.1 Tipologias das línguas em situação plurilíngue

O estudo das funções das línguas foi um dos critérios presentes nos estudos

de  Contatos  e  Políticas  Linguísticas  para  descrever  as  diversas  situações

plurilíngues.  Segundo  Calvet  (2007a  [1996],  p.38),  após  um  primeiro  momento

concentrado na intervenção sobre as línguas, os estudos em Políticas Linguísticas

partiram da base teórico-metodológica da nascente Sociolinguística, iniciando com

Ferguson (1972[1959]) a identificação das situações de plurilinguismo, a partir de um

conceito inicialmente binário (diglossia) que considera, dentro da proposta do autor,

a alternância de duas variedades (uma alta e uma baixa) de uma mesma origem16,

dentro  de  uma  mesma  comunidade.  Posteriormente,  Fishman  (2000  [1967])  vai

dotar  a  diglossia  de  uma  conotação  social,  diferenciando-a  do  conceito  de

bilinguismo (mais propriamente pertencente ao campo da psicologia) e vai estender

(FISHMAN, 2000 [1967] p.78).

15 “Sempre que existam comunidades de fala cujos falantes engajem em uma amplitude considerável

de papéis (e este é o caso para todas exceto nos níveis do extremo topo e base das sociedades

complexas);  sempre  que  o  acesso  a  vários  papeis  é  encorajado  ou  facilitado  por  poderosas

instituições  sociais  e  processos;  e  finalmente,  sempre  que  os  papeis  estejam  claramente

diferenciados (em termos de quando, onde e com quem eles são percebidos como apropriados)

pode-se dizer que há diglossia e bilinguismo [cf. nota 12].”

16 Ferguson analisa nesse texto o caso do árabe clássico e o árabe dialetal; o alemão padrão e o

suíço; o grego catarévussa e demótico; e, enfim, o do francês e o créole haitiano. 
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a diglossia para todo caso de repartição de códigos (línguas ou variantes) segundo

papeis e representações sociais. Esses quadros iniciais começam a tentar desenhar

modos de sistematizar os tipos de situação plurilíngue.

Outra  proposta,  ainda  de  Ferguson  (1971  [1966]),  na  mesma  obra  que

marca o surgimento da Sociolinguística, vai alterar a distinção binária de variedade

alta e baixa, para a proposição de perfis sociolinguísticos em formato matemático

que permitissem a comparação imediata de uma grande quantidade de situações

plurilíngues. Na época em que escreve, o dados reunidos começam a se avolumar e

parece  necessário  elaborar  algumas  tipologias  ou  modelos  explicativos  que

permitissem comparar a diversidade das situações, este é o objetivo apresentado

por ele no artigo. Ferguson dá, aliás, uma lista sumária de modelos em elaboração

no início dos anos 1960:

A  number  of  sociolinguistic  indices  and  taxonomies  have  been
suggested  in  the  last  few  years.  Greenberg  (1956)17 proposed  eight
indices of “linguistic diversity” which would provide, in a simple numerical
form, information about the variety of languages in use in a given area.
Ferguson (1962)18 suggested crude scales of rating languages by degree
of standardization and the extent of written use, based in large part on
Kloss' views (1952, 24-31)19 of language development. Stewart (1962)20

devised  a  sociolinguistic  “typology”  of  languages  which  classifies
languages  according  to  type  and  function  in  a  given  political  unit.
Rustow21 in the prepublication version of a book on developing countries
(1963)  presented  a  sociolinguistic  classification  of  “linguistic
constellations”  in  emerging  countries.  None  of  these  indices  and
classifications have yet become widely used, although several of them
are  now  being  tried  out  in  sociolinguistic  research  projects.
(FERGUSON, 1971 [1966]p.157).22

17 Reproduzimos a bibliografia mencionada por Ferguson. GREENBERG, J. H. “The measurement of

linguistic diversity”. Language. Nº 32, 1956. p.109-115.

18 FERGUSON, C. “The language factor in national development”.  Anthropological Linguistics.   Nº

4:1, 1962, 23-27. 

19 KLOSS, H. Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen. Munich, 1952.

20 STEWART, W. “An outline of linguistic typology for describing multilingualism”. In. Rice, F. Study of

the role of second languages in Asia, Africa, and Latin America. Washington D. C., 1962. pp. 15-25.

21 RUSTOW, D. “Political  leadership in the emerging countries”,  1963. Mimeografado.  A world of

nations; problems of political modernization. Washington D. C.: Brookings Institution, 1967.

22 “Uma  série  de  índices  sociolinguísticos  e  taxonomias  tem  sido  sugeridos  nos  últimos  anos.

Greenberg (1956) propôs oito índices de ‘diversidade linguística’ que forneceriam, em uma simples

forma numérica, informações sobre a variedade de línguas em uso em uma dada área. Ferguson

(1962) sugeriu escalas brutas para classificar línguas pelo nível de padronização e a extensão do
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Como vemos, está em plena efervescência a elaboração de propostas para

sistematizar  e  estabelecer  modelos  comparativos  para  os  dados  recolhidos  que

permitam visualizar rapidamente a totalidade das situações. Elas levam em conta

alguns aspectos como: as relações hierárquicas das línguas dentro das sociedades,

as relações de proximidade das línguas (linguistic constellations), as tipologias de

uso (funções), assim como os critérios usados para classificar as línguas, como o

grau de padronização da escrita, no  caso do estudo de Ferguson (1962).

Esse breve retorno às origens da disciplina nos interessa aqui para apontar

como estavam sendo considerados os desequilíbrios de importância identificados

nos usos das línguas e que tipologias foram propostas. São esses dois aspectos, os

desequilíbrios e as tipologias, que aparecerão nos modelos explicativos de que nos

utilizamos para apresentar o quadro geral das línguas. Estes são os de De Swaan

(1993,  2001),  e  Calvet  (1999).  O  primeiro  esquissa  a  forma  geral  do  modelo

gravitacional  no  seu  estudo  de  1993  enquanto  o  segundo  retoma  e  ajusta  a

proposta, aplicando-a a análise de alguns casos bem como apontando pesquisas

que estão sendo desenvolvidas nos estudos de Contatos e Políticas Linguísticas. A

estes, acrescentamos o nome de Hamel (2007, 2013) que detalha esse modelo e faz

uma analise voltada especificamente ao campo das ciências.

1.2 PANORAMA MACROSSOCIAL: O SISTEMA GRAVITACIONAL

Em  1993,  a  revista  International  Political  Science  Review publicou  um

número com o título “The Emergent World Language System”, a temática  deixa

evidente que se percebia que as línguas no mundo estavam organizadas dentro de

uso escrito, baseado em grande parte nas visões de Kloss (1952, 24-31) do desenvolvimento

linguístico. Stewart (1962) elaborou uma ‘tipologia’ sociolinguística das línguas, a qual as classifica

de acordo com o tipo e função em uma dada unidade política. Rustow na versão manuscrita de um

livro sobre países em desenvolvimento (1963) apresentou uma classificação sociolinguística de

‘constelações  linguísticas’  nos  países  emergentes.  Nenhum  desses  índices  e  classificações

tornou-se  amplamente  utilizado,  embora  vários  deles  estejam sendo testados em projetos  de

pesquisa sociolinguísticos.”
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uma situação de interligação global estratificada, um sistema. De Swaan introduz

esse número com um artigo homônimo à revista, propondo um modelo explicativo

para dar conta da situação das línguas em uma perspectiva global.

O primeiro  aspecto da proposta de De Swaan é considerar  o  papel  dos

falantes como atores na configuração desse sistema. São os falantes bilíngues que

fazem os elos entre as línguas e é a consideração da totalidade de bilinguismos o

que permite desenhar a situação das línguas em direção as quais esses falantes se

voltam:

As  polyglots  and  interpreters  are  the  connecting  elements  between
language groups, a language favoured by these multilingual  speakers
functions  as  a  linking  medium  within  the  system.  The  larger  the
proportion of multilingual speakers competent in such a language, the
more central it is in its part of the system. (DE SWAAN, 1993, p. 219)23

Assim, por exemplo, o espanhol representa um polo de atração para falantes

de  várias  línguas  ameríndias;  quanto  mais  bilíngues/multilíngues  voltarem-se  à

aquisição dessa língua, sobretudo de línguas maternas diferentes, mais essa língua

terá uma centralidade. Nesse sentido, certos dados como o número de falantes de

uma  língua  associado  ao  número  de  bilíngues  que  se  voltam  a  essa  língua,  a

quantidade de livros publicados nessa e traduzidos dessa língua, entre outros dados

de uso, podem dar indicações sobre seu status dentro de um sistema (CALVET,

1999, 2012).

A forma desse sistema é apresentada por De Swaan (1993) como relações

de atração entre planetas e galáxias, nas quais as línguas de maior status (maior

massa nessa metáfora) têm poder de atrair bilíngues: no primeiro nível, há línguas

que ele chama nessa versão inicial  de 1993, de  regionais periféricas,  as quais

gravitam em torno  de  uma língua  central  nacional,  por  sua  vez  essas  línguas

nacionais gravitam em torno de uma língua que ele chamará de supranacional, por

fim, há apenas uma língua que ocupa o lugar superior desse modelo hierárquico, o

inglês,  que seria chamado nesse momento de língua  supercentral.  Há algumas

modificações  nessa  nomenclatura  em  Calvet  (1999)  e  De  Swaan  (2001),

23 “Como os poliglotas e intérpretes são os elementos conectores entre os grupos linguísticos, uma

língua favorecida por  esses falantes multilíngues funciona como um elo  de ligação dentro  do

sistema.  Quanto  maior  a  proporção  de  falantes  multilíngues  competentes  nessa  língua,  mais

central será na sua participação do sistema.”
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modificações que revelam uma organização mais clara dos estratos das línguas.

Na nova versão, as línguas regionais reaparecem sob o nome de línguas

periféricas (CALVET,  1999;  DE  SWAAN,  2001),  no  sentido  de  distante,  mais

externo,  dentro  de  uma metáfora  gravitacional.  Essa  é  a  camada mais  rica  em

variedade de línguas, contando com cerca de 6000 línguas autóctones (HAMEL,

2010,  p.8),  faladas  por  menos  de  10% da  humanidade  (DE  SWAAN,  2001).  O

grande volume de línguas sinaliza a efervescência da diversidade cultural humana,

este é justamente o estrato do sistema em que se poderia extrair grande riqueza de

conhecimento  sobre  as  línguas,  e  para  a  própria  elaboração  do  conhecimento

científico  de  outras  disciplinas  no  sentido  de  que  diferentes  línguas  recortam  e

apreendem  o  mundo  de  perspectivas  diferentes.  De  fato,  De  Swaan  teve  a

sensibilidade de captar o valor dessas línguas: 

They are the languages of memory […]. Rather than being defined by
what  they  are  not,  as  “unwritten”  or  “scriptless”  languages,  these
languages deserve to  be identified by what  constitutes their  strength:
they are the languages of conversation and narration rather than reading
and  writing,  of  memory  and  remembrance  rather  than  record.  (DE
SWAAN, 2001).24

Apenas uma visão etnocêntrica poderia deplorar o caráter estritamente oral

dessas línguas, como se elas não tivessem chegado ainda ao patamar civilizatório

desejado, por culpa de algum suposto atraso ou subdesenvolvimento. O valor das

línguas escritas, fomentado pelos Estados e suas estruturas burocráticas e escolar

centralizadas,  reveste  essas  línguas  de  grande  depreciação,  sentida  por  seus

falantes  nas  suas  escolhas  por  algumas  línguas  e  abandono  de  outras  ao

esquecimento.  

Levando  em conta  essa  situação,  parece  mais  pertinente  ainda  o  termo

empregado  por  Hamel  (2010),  substituindo  periférico,  que  pode  conotar

negativamente como marginal, pelo de local vernacular, incluindo entre esse nível e

o central, um nível  regional, como pode-se ver na Tabela 1, a seguir.

As  línguas  do  nível  seguinte  continuam  a  receber  o  nome  de  línguas

centrais, estimadas na casa das centenas, mas deixam de ser nomeadas como as

24 “Elas são as línguas da memória […]. Em vez de serem definidas pelo que não são, como línguas

“iletradas” ou “ágrafas”, essas línguas merecem ser identificadas pelo que constitui a sua força:

elas são as línguas do diálogo e da narração e não da leitura e da escrita, da memória e da

recordação e não do registro.”
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línguas nacionais, embora esse fator continue presente na sua caracterização. Essa

alteração dá mais consistência ao modelo, pois a denominação de nacional a uma

língua  pode  não  ser  definida  em  termos  objetivos,  mas  em  termos  políticos  e

administrativos dos Estados, ou seja, o que é um língua dita nacional pode ser uma

língua de extensão real muito pequena, como o gaélico na Irlanda, ou pode ser uma

língua de extensão considerável  dentro do território  sem que receba estatuto de

língua nacional e pode também ultrapassar os limites da nação, como é o caso do

quéchua.  Deixar  de  manusear  o  termo  nação,  vago  e  pesado  em  conotações

políticas,  para  uma  categoria  da  situação  das  línguas  favorece  uma  descrição

baseada estritamente na centralidade das línguas,  não na declaração oficial  dos

Estados, todavia ainda é preciso considerar o estatuto de língua nacional oficial, já

que isso é decisivo para determinar o peso das línguas. 

 As línguas  supranacionais passarão a ser chamadas na nova versão de

supercentrais,  contando  uma  dezena  de  línguas,  segundo  De  Swaan  (2001):

alemão, árabe, chinês (mandarim), espanhol, francês, hindi, inglês, japonês, malaio

(bahasa),  português,  russo  e  suaíli25.  Essas  línguas  alcançam  a  comunicação

internacional e de longa distância. Pela lista dos países citados acima, é possível

concluir que a supercentralidade dessas línguas é em grande parte devedora da

história das colonizações e impérios; das expansões militares, étnicas e religiosas.

Essa lista comporta ainda um critério ponderado de admissão: apesar de a definição

desse estrato indicar como línguas supercentrais aquelas que são usadas para a

comunicação  internacional  e  à  longa  distância,  alguns  fatores,  como  o  de

oficialidade (uma manifestação palpável do poder), impõe-se sobre a extensão. Esse

é o caso do quéchua, definido como língua regional (HAMEL, 2010).

 Os falantes do círculo supercentral podem se comunicar a partir das línguas

do estrato, a partir de falantes multilíngues, mas podem recorrer a um último nível,

25 Apesar de pouco numerosa, essa lista não é tão fácil de ser estabelecida, variando conforme os

autores e o momento das análises. Por exemplo, Calvet (1999, p.79) exclui o alemão e o japonês

da lista das línguas supercentrais. Exclusão, aliás, estranha, pois o alemão além de ser língua

oficial de alguns países europeus e ser importante no cenário internacional é uma língua que atrai

toda a região da Europa Central e Leste Europeu, estendendo sua a influência também à Turquia.

O japonês também tem uma posição de atração nos países vizinhos do Sudeste Asiático, conta

com prestígio pela produção industrial, bem como por sua capacidade de exportar cultura e ainda

conta com um número considerável de emigrados na América Latina.
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ocupado apenas pelo inglês, que de língua supercentral  passa a receber o nome

de língua hipercentral.  

Em  particular  sobre  os  falantes  que  ocupam  a  posição  da  língua

hipercentral,  estes  apresentam  uma  forte  tendência  ao  monolinguismo

acompanhado de um etnocentrismo, verificáveis por alguns fatores, entre os quais a

tradução:

[…] on traduit beaucoup moins aux États-Unis et en Grande-Bretagne
qu'en  France  et  en  Allemagne,  et  moins  encore  qu'en  Italie  et  en
Espagne ou qu'en Suède et aux Pays-Bas... C'est-à-dire que le marché
du livre offre plus de choix, plus de diversité, aux lecteurs des langues
périphériques qu'à  ceux des langues centrales,  et  qu'en particulier  le
public  anglophone  a  une  information  culturelle,  théorique,  etc.,  plus
limitée, ou du moins plus « pensée unique », que le public suédois ou
japonais. (CALVET, 2007b, p.48).26

De fato, o inglês, língua hipercentral, exerce papel de língua de comunicação

global  através  da  qual  falantes  das  mais  diversas  origens  podem se  comunicar

através  dessa  mesma língua.  Há  pouca  exigência  para  o  sucesso  comunicativo

internacional  de  um falante  de língua inglesa L1,  portanto  pouco impulso  a  que

dispense energia para adquirir uma língua estrangeira, quando a sua língua materna

já tem grande alcance, sua língua já exerce todas as funções necessárias. Por outro

lado,  um falante  de  inglês  pode  vir  a  falar  uma língua  dos  níveis  menores  por

algumas  necessidades  específicas,  como  uma  vantagem  comercial  ou  para  a

pesquisa  científica  em  um  campo  específico.  Além  disso,  os  países  que

notavelmente  representam a área hipercentral,  EUA e Inglaterra,  são regiões de

forte afluxo imigratório,  a tendência ao monolinguismo pode ser um aspecto dos

falantes originários, para o caso da Inglaterra, ou imigrantes cujas famílias já estão

instaladas  nos  territórios  há  algumas  gerações  e  não  um  aspecto  totalmente

generalizado aos países. Ou seja, esses países não são propriamente monolíngues,

em  particular  para  os  Estados  Unidos,  porém  o  inglês  ocupa  uma  posição

26 “[…]  traduz-se  muito  menos  nos  Estados  Unidos  e  na  Grã-Bretanha  que  na  França  e  na

Alemanha, e menos ainda que na Itália e na Espanha ou na Suécia e Holanda… Isso quer dizer

que  o  mercado  do  livro  oferece  mais  escolhas,  mais  diversidade  aos  leitores  das  línguas

periféricas do que aqueles das línguas centrais e que em particular o público anglófono tem uma

informação cultural, teórica, etc, mais limitada ou ao menos mais ‘pensamento único’ que o público

sueco ou japonês.”
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dominante, padrão27. 

Já  os  falantes  que  se  situam  no  nível  das  línguas  supercentrais,  ainda

segundo Calvet (1999), podem ser monolíngues – devido à posição de forte atração

que exercem sobre outras constelações de línguas dos níveis inferiores – ou podem

ser bilíngues horizontalmente, com uma língua de mesmo nível,  e  verticalmente,

adicionando o inglês à lista das suas competências linguísticas. Um exemplo seria o

falante  do  francês,  monolíngue  para  uma  certa  parte  da  sua  população  nativa,

exercendo atração sobre as regiões das antigas colônias e exercendo uma atração

global  residual  devida  à  posição  de  supercentralidade  mais  intensa  que  ocupou

durante os séculos XVIII e XIX; e quando plurilíngue, tendendo ao verticalismo em

direção ao inglês, mas com possibilidades de plurilinguismo no mesmo estrato das

línguas supercentrais.

No  nível  das  línguas  centrais,  Calvet  (1999)  afirma  uma  tendência  ao

bilinguismo vertical. Seria o caso do guarani: seus falantes como língua materna têm

a forte tendência a falar também o espanhol, língua não apenas de nível superior,

mas também língua oficial, mas têm a tendência a ignorar outras línguas ameríndias

das localidades que têm o guarani como língua de estrato superior em relação a

estas.

Por  fim,  os  falantes  das  línguas  periféricas  têm  tendência  a  um

plurilinguismo horizontal e vertical. Este estrato é mais complexo que os anteriores,

pois a verificação caso a caso pode sinalizar um microcosmo de atração de algumas

línguas locais sobre outras.

Um aspecto apresentado por essa tabela que precisa ser comentado são os

atributos  que  se  referem  à  situação  nacional.  Acima,  louvamos  a  mudança  na

nomenclatura das línguas dentro do modelo gravitacional,  a qual  deixou de usar

termos como “supranacional”, “nacional”, como etiqueta de classificação em favor de

“supercentral”,  “central”;  aqui,  na  tabela  de  Hamel  (2010),  reencontramos  esses

termos. Parece-nos que o autor aponta que para situação macrossocial das línguas

é  preciso  considerar  o  estatuto  jurídico  como  oficial,  cooficial  ou  língua  não

reconhecida pelo Estado.  Afinal,  seria ingênuo não considerar  essa diferença de

27 Agradecemos ao Prof. Joel Windle pela informação de que o inglês não é atualmente uma língua

oficial nos Estados Unidos e que há certa movimentação em direção ao estabelecimento desse

estatuto jurídico envolvendo aspectos problemáticos como racismo, xenofobia, nacionalismo.
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poder, isso nos induziria ao erro de achar que guarani e espanhol têm o mesmo

status porque têm oficialidade. Essa tabela precisa ser tomada sobretudo por seu

valor heurístico, como uma referência não um enquadramento.

Tabela 1: Estratos do sistema gravitacional e status das línguas

NÍVEL NOME DESCRIÇÃO: STATUS E FUNÇÃO SOCIAL EXEMPLO

1
Língua mundial

hipercentral

 Status de língua oficial em vários países poderosos.

 Língua central em relações internacionais.

 Papel significativo em quase todos os países do mundo.

 Grande círculo exterior (2º)28.

 Maior círculo em expansão (3º) 

Inglês

2

Línguas

internacionais

supercentrais

 Status  de  língua  oficial  em  um  país  poderoso  ou  em

vários países importantes.

 Grande difusão internacional.

 Círculos  exterior  e  em  expansão  consideráveis,  ainda

que em decrescimento (2º e 3º)  

Francês,

espanhol,

português,

chinês, japonês,

russo, alemão...

3
Línguas nacionais

centrais (primárias)

 Status nacional oficial, normalmente em um país médio

ou pequeno.

 Difusão internacional limitada.

 Círculos exterior e em expansão pequenos

Holandês, sueco,

norueguês,

finlandês (de 100

a 200 línguas)

4

Línguas nacionais

centrais

(secundárias)

 Status nacional cooficial em um ou alguns países médios

ou pequenos.

 Existência de uma outra língua nacional mais poderosa.

 Possivelmente  status  de  língua  franca  regional

(supranacional) em vários países.

Guarani, suaíli,

hindi...

5 Língua regionais

 Línguas infranacionais.

 Status oficial em uma região.

 Possivelmente  status  de  língua  franca  regional

(supranacional) em vários países.

Quéchua,

aimara, maia,

zapoteca.

6

Línguas locais

vernaculares >90%

das línguas do

mundo

 Sem status oficial.

 Sustentadas, toleradas, oprimidas, proibidas.

Hãähñú,

purépecha,

mapudungun...

Fonte: Hamel (2010, p.6)

Notavelmente para os níveis  5  e 6,  a  situação não parece ser  tão clara

28 Kachru propôs um modelo de três círculos concêntricos para a expansão do inglês. O primeiro

círculo são as zonas em que têm o inglês como historicamente a língua materna; o segundo inclui

as zonas de colonização que adotam o inglês como língua oficial; o último são as zonas que não

têm o inglês como língua oficial,  mas reconhecem a importância dessa língua,  portanto  onde

encontram falantes de inglês língua estrangeira. Cf. Hamel (2010).
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quanto  nos níveis  1-3.  Um exemplo  seria  a situação do tukano e  do aruak.  Os

falantes  bilíngues  que  têm  essas  línguas  maternas  teriam  tendência  a  falar

variedades do aruak e/ou tukano – e  eventualmente outras línguas dos povos com

quem têm contato no Alto Rio Negro – como um plurilinguismo horizontal, e a falar o

português e/ou o espanhol como plurilinguismo vertical, já que estão na região de

fronteira Brasil/Colômbia, toda essa organização poderia colocá-las na situação de

línguas locais. O tukano e aruak não têm status oficial e, em relação a português e

espanhol,  estão  em situação  mais  frágil,  entretanto  não  é  possível  identificá-las

como línguas locais, pois na verdade tanto tukano quanto aruak se estendem por

uma região internacional extensa quanto às fronteiras oficiais. Além disso, a situação

de migração, casamentos e poder dos grupos tukano e áruak na região do alto Rio

Negro sugere que a relação entre as línguas nesse nível e nessa localidade não seja

isonômica, com diferenças de centralidade dentro desse microcosmo. Então, seria

mais pertinente classificá-las como línguas regionais?:

“Encontramos aí, localizadas nos rios principais, tribos aruák e tukano,
além de tribos ou bandos que se “aruaquizaram” ou “tucanizaram” e cuja
origem não pode ser bem determinada […] Como no Alto Xingu, a região
vem  sofrendo,  já  há  tempos,  um  intenso  processo  de  aculturação
intertribal,  com tendência  da  língua tukano substituir  [outras]  […],  na
comunicação  entre  os  membros  de  língua  diferentes  (com  pouca
aceitação da língua geral).” (CARVALHO, S. 1979 p.20)

Esse modelo de explicação pode ser entendido ou como mais adequado

para os níveis superiores dessa hierarquia de poder das línguas para ordenar a

situação de maior peso de determinadas línguas sobre outras, e vê-se que para os

estratos  mais  plurilíngues  as  camadas  ultrapassam  os  limites  encerrados  pela

nomenclatura. Pode-se pensar que esse é um ponto a que chegou a reflexão da

área de Contatos Linguísticos no seu percurso de pouco mais de meio século de

elaboração de modelos e explicações para a diversidade linguística. Uma metáfora

que oferece um plano geral de referência, o qual precisa ser refinado e alterado

diante de situações concretas.

Essas  situações são identificadas pelo levantamento de quais línguas são

atribuídas a que atividades humanas, chegando então ao desenho de uma situação

microssocial das línguas para uma dada comunidade. O mesmo trabalho de Hamel

(2010) apresenta um quadro sintético das funções no nível microssocial (Tabela 2,

abaixo).  Os  alcances  imediatos  ou  mediatos  das  línguas  (HAMEL,  2010,  p.5)
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marcam  a  interseção  entre  espaço  (alcance  familiar,  regional,  internacional...)  e

função (socialização primária, ensino, diplomacia…). 

Tabela 2: Funções linguísticas sócio-individuais de base29

NÍVEL NOME DESCRIÇÃO: FUNÇÃO DE BASE EXEMPLO

1
Língua materna, primeira,

vernacular

 Socialização primária

 Comunicação oral na família, 

comunidade e na região 

imediatas

Hãähñú, purépecha (México)

2
Língua de troca regional

“veicular”

 Comunicação intergrupal, 

regional

 Pode ser a língua materna de um

grupo na região

Zapoteca, náhuatl, maia (México)

K'iche', mam, q'eqchi', kaqchikel

(Guatemala)

Mas também, inglês espanhol etc.

3

Língua oficial

 local/regional

 nacional

 Satisfaz todas as necessidades 

administrativas, orais e escritas

Purépecha, guarani, maia,

quéchua

Espanhol, português, inglês etc.

4 Língua de ensino

 Primário

 Oferece ensino primário de base 

(leitura, escrita, matemática, 

outras matérias de ensino)

Hãähñú, purépecha, mas também

espanhol, inglês...

 Secundário

 Oferece ensino secundário 

(intermediário, técnico, línguas 

estrangeiras)

K'iche', mam, q'eqchi', guarani,

quéchua, espanhol etc.

 Terciário

 Oferece ensino superior 

(tecnológico, universitário, 

profissional)

Espanhol, português, maia

(Guatemala), guarani (Paraguai)

 Pesquisa 

científica

 Comunicação científica (oral – 

congressos, escrita - 

publicações)

Inglês na Holanda, na Dinamarca,

na América latina etc.

5 Mídias

 Satisfaz as necessidades de 

comunicação nos quatro tipos de 

comunicação de massa: 

imprensa, rádio, televisão, 

internet

Hãähñú, purépecha, espanhol,

português, inglês, etc.

6 Domínios específicos

 Arte, música, ciência

 Lazer

 Comércio

Todos os tipos de língua

7

Internacional

 regional 

(supranacional)

 intercontinental

 bilateral

 multilateral

 mundial

 Satisfaz as necessidades de 

comunicação e troca em 

diferentes contextos

Espanhol, português, francês,

inglês etc.

Inglês somente

29 Original em francês, tradução nossa.
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Fonte: Hamel (2010, p.7)

Além de detalhar as funções de base que estão presentes nos usos das

línguas, esse quadro tem a vantagem de sinalizar, na própria descrição, locais de

onde extrair indícios sobre uma dada situação linguística. Por exemplo, verificar o

uso das línguas nos âmbitos oficiais; verificar a situação das línguas como meio de

ensino e enquanto objeto de ensino, alcance do uso da língua materna (se restrita

ao espaço familiar ou se se estende a outros espaços).

Outro ponto bem balizado é a definição das diferentes instâncias da troca

internacional  (regional,  bilateral...).  Por  vezes  o  termo  internacional  acaba  por

remeter ao uso do inglês ou de uma das línguas supercentrais, acompanhando uma

definição  estreita  de  internacional:  “International  communication  should  not  be

reduced  to  interlingual  communication,  i.  e.  the  interaction  between  speakers  of

different language communities, but should include the extensive and diverse […]

established networks […]”. (HAMEL, 2007, p.63)30. Ou seja, cabe levar em conta as

dinâmicas efetivamente internacionais, nas regiões onde acontecem os contatos ou

nas macro-regiões de uso das línguas.

Esse nível  microssocial  é estabelecido partir  dos dados de uso, reunidos

pelas pesquisas, ele é o ponto que alimenta  e altera o quadro geral. É o conjunto

das  cenas  que  detalham  a  pintura  panorâmica.  Para  nossa  pesquisa,  será

importante levar em consideração tanto esse quadro amplo, provido pelo sistema

gravitacional, como o quado geral das línguas, como o quadro microssocial,  cuja

leitura já apresenta informações sobre em que nível de uso aparecem as línguas a

que se reservam a função de aquisição, elaboração e circulação do conhecimento

científico.

30 “A comunicação  internacional  não  deveria  ser  reduzida  à  comunicação  interlingual,  isto  é,  a

interação entre falantes de diferentes comunidades linguísticas, mas deveria incluir as extensas e

diversas […] redes estabelecidas […].”
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2 AS LÍNGUAS “DA” CIÊNCIA

Quando se reserva uma língua a determinada atividade, não é nenhuma

característica  intrínseca  que  faz  dela  um  meio  mais  ou  menos  adequado.  Há

determinadas línguas que são impostas por uma política linguística in vitro, como é o

caso da língua oficial do sistema escolar, há por outro lado, línguas cujos usos são

guiados  pela  visão  socialmente  construída  sobre  suas  características,  utilidade,

pertinência,  valor,  aquilo  que  pode  ser  chamado  de  representação  linguística

(PEREIRA e COSTA, 2012, p.172). 

A construção das representações linguísticas ocorre geralmente em uma
matriz  ideológica  cujo  modelo  pode  determinar,  por  exemplo,  uma
variante linguística como legítima, ou privilegiar  um dialeto dotando a
variante regional de um status superior aos das demais variantes, ou
ainda  basear-se  na  ideologia  do  monolinguismo,  calcado  na  fórmula
uma língua/uma nação […]. (PEREIRA; COSTA, 2012, p.174).

Uma  das  representações  sedimentadas  no  Ocidente  é  a  de  que

determinadas  línguas  seriam  mais  adequadas  à  ciência,  línguas  da ciência.  O

“gênio” de determinadas línguas predisporia a uma reflexão científica mais clara, ou

mais  filosófica,  ou  mais  objetiva,  enquanto  outras  não  poderiam  dar  conta  das

descrições dos procedimentos científicos. Como um exemplo histórico, e a história

sempre tem a maestria em relativizar muito do que se crê novo, Gordin (2015) cita o

concurso de ensaios promovido pela Academia Prussiana de Ciências, em 1783, à

questão: 

Ainsi  une  méthode  analytique  est  une  langue;  une  langue  est  une
méthode analytique, et ces deux expressions sont, dans un certain sens,
synonymes.  Qu’est-ce  qui  a  rendu  la  langue  française  universelle? -
Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? – Est-il  à présumer qu’elle la
conserve? (RIVAROL, 1784, p.27 apud GORDIN, 2015, p. 16)31.

Um dos dois vencedores, o Conde de Rivarol, procura mostrar como uma

característica “intrínseca” à língua francesa a predisporia ao conhecimento científico:

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c’est
l’ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct
et nécessairement clair. Le français nomme d’abord le sujet du discours,

31 “Assim,  um método  analítico  é  uma língua;  uma língua  é um método  analítico  e  essas duas

expressões são,  em um certo  sentido,  sinônimas.  O que permitiu  que a língua francesa seja

universal? - Por que ela merece essa prerrogativa? - É possível presumir que a conserve?”
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ensuite le verbe qui est l’action, et enfin l’objet de cette action: voilà ce
qui  constitue  le  sens  commun.  […]  [L]a  syntaxe  française  est
incorruptible.  C’est  de  là  que  résulte  cette  admirable  clarté,  base
éternelle de notre langue. Ce qui n’est pas clair n’est pas français; ce qui
n’est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. (RIVAROL, apud,
GORDIN, 2015)32

Como  vemos,  nenhuma  interferência  de  ordem  política  ou  econômica  é

levada em consideração na definição do status do francês no texto de Rivarol. Essa

defesa do francês como língua universal,  porém não é devida unicamente a um

nacionalismo  de  Rivarol,  como  mostra  este  trecho  do  ensaio  apresentado  em

alemão e  divulgado em francês submetido  pelo  segundo vencedor  do  concurso,

Johann Christoph Schwab:

Je dis donc: non seulement nous ne devons pas être jaloux de l’empire
de la langue françoise, mais nous devons réunir nos vœux et nos efforts,
pour  qu’elle  devienne  universelle.  Les  liaisons  étendues  qui  se  sont
formées de tous côtés, entre les Européens, leur rendent un instrument
universel de communication absolument nécessaire. La langue latine est
une langue morte, elle ne peut être cet instrument universel. C’est par
son mérite que celle des François l’est devenu; qu’elle conserve donc
son universalité. (SCHWAB, 2005, p.142 apud GORDIN, 2015, p.18)33

  O que faz das declarações ainda mais interessantes é o fato de que elas se

assemelham a certas declarações contemporâneas sobre o inglês, não apenas entre

anglófonos  de  língua  materna,  para  os  quais  poderia  ser  previsível  que

defendessem a sua própria língua, mas também é encontrada entre os falantes das

origens mais diversas,  sob o mesmo argumento da universalidade.  Algumas das

declarações presentes na enquete promovida por Martin (2012) dão provas disso. 

Enquanto Schwab usa um argumento prático, o da utilidade do francês como

32 “O que distingue nossa língua das línguas antigas e modernas é a ordem e a construção da frase.

Essa ordem deve ser sempre direta e necessariamente clara. O francês nomeia primeiramente o

sujeito do discurso, em seguida o verbo, que é a ação, e enfim, o objeto dessa ação: eis o que

constitui  o  senso  comum.  […]  A sintaxe  francesa  é  incorruptível.  É  disso  que  resulta  essa

admirável clareza, base eterna de nossa língua. O que não é claro, não é francês; o que não é

claro é ainda inglês, italiano, grego ou latim.”

33 “Digo então: não somente não devemos invejar o império da língua francesa, mas devemos reunir

nossos votos e nossos esforços para que ela se torne universal.  As extensas ligações que se

formaram  por  todos  os  lados,  entre  os  europeus,  fazem  dela  um  instrumento  universal  de

comunicação absolutamente necessário. A língua latina é uma língua morta, não pode ser esse

instrumento  universal.  É  por  mérito  que  a  dos  franceses  se  tornou  esse  instrumento;  que

conserve, então, sua universalidade.”
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meio de comunicação europeu, o de Rivarol concerne à própria natureza do francês.

Esse argumento da predisposição à ciência é recorrente na história como defesa da

manutenção da exclusividade ou do status de uma língua para a função científica.

Um resumo de sucessivas representações sobre as línguas da ciência é oferecido

por Cequiglini:

On a  longtemps  considéré  le  latin  comme la  langue  scientifique  par
excellence; au 18e siècle, c'était le français pour sa prétendue clarté, de
même que l'allemand a pu passé pour l'idiome de la  philosophie.  Le
véhicule  de  la  science,  ce  serait  aujourd'hui  l'anglais,  grâce  à  des
caractéristiques spécifiques qui le rendraient plus apte à l'exprimer: sa
(prétendue, également) simplicité de structure, la composition en mots
brefs de son vocabulaire (en tout cas de son lexique d'origine saxonne),
etc. Mais il faut prendre garde à l'essentialisme qui guette le discours sur
les langues. (CERQUIGLINI, 2013, p.13)34

De  fato,  essas  representações  sobre  as  línguas  conduzem  ao

enriquecimento do status de determinadas línguas em detrimento de outras. Não há

língua mais adequada para determinados tipos de conhecimento e se uma língua

não dispõe de determinados meios lexicais para dar conta de elementos culturais

novos em relação ao seu fundo cultural,  há justamente campo de ação para as

políticas  linguísticas  em  uma  intervenção  sobre  o  corpus.  Portanto,  quando

escrevemos no título as línguas “da” ciência, entre aspas, quisemos fazer eco a essa

representação,  mencionando-a  para  tratar  do  número  restrito  de  línguas  que

exercem a função de instrução e produção de conhecimento científico, e ao mesmo

tempo questioná-la: não há línguas da ciência, mas pode-se pensar nas línguas para

a ciência.

2.1 LÍNGUAS RESTRITAS PARA UMA ATIVIDADE RESTRITA

Os  modelos  descritivos  gravitacional  e  microssocial  apresentados  no

34 “Por muito tempo se considerou o latim como a língua científica por excelência; no século XVIII,

era o francês por sua pretensa clareza, assim como o alemão pôde passar como o idioma da

filosofia. O veículo da ciência seria hoje o inglês, graças a características específicas que fariam

dele o mais apto a exprimi-la: sua (igualmente pretensa) simplicidade de estrutura, a composição

em palavras breves do seu vocabulário (em todo caso, do seu léxico de origem saxônica), etc,

mas é preciso tomar cuidado com o essencialismo que espreita o discurso sobre as línguas.
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capítulo anterior (em particular a Tabela 2), mostraram que a distribuição das línguas

para as diversas funções não é isonômica. Em particular no  campo da educação

formal e atividades científicas, vemos uma forte tendência para o uso das línguas

oficiais  e  super/hipercentrais,  para  o  primeiro  caso,  e  para  o  segundo,  uma

tendência  em  direção  aos  níveis  mais  atrativos  do  sistema,  em  particular  o

hipercentral. 

Na  tabela  2,  as  línguas  da  gravitação  mais  externa  aparecem  mais

concentradas  nos  contextos  mais  imediatos  das  relações  familiares,  comerciais,

eventualmente da mídia, enquanto as comunicações mediatas são ocupada pelos

extrato  mais  centrais  do  sistema.  A ciência  não  está  necessariamente  ausente

nessas  línguas,  mas  a  sua  presença  depende  de  ações  de  política  linguística

(HAMEL, 2009), enquanto circula sem dificuldade a partir do estrato central.

Compreender essa situação exige a consideração do que estamos falando

quando mencionamos  ciência.  Não é  da busca pela  verdade ou a  produção do

conhecimento de que estamos falando. Se assim o fosse, seria impreciso dizer que

a  ciência  não  é  veiculada  além  da  gravitação  central  já  que  as  comunidades

tradicionais, que compõem essencialmente esses níveis mais externos de falantes,

possuem  um  grande  acúmulo  de  conhecimentos  astronômicos,  agronômicos,

geográficos, medicinais. Quando falamos ciência na verdade admitimos nos semas

dessa palavra um aspecto institucional ou talvez mais propriamente comunitário, não

apenas  pelas  universidade  ou  organismos,  mas  pelo  fato  de  que  é  de  um tipo

específico de grupo com suas regras, seus meios de comunicação de que estamos

falando.  Aquilo  que  reconhecemos  como  a  ciência  é  um  artefato  cultural

essencialmente de matriz ocidental, ainda que não seja um produto exclusivo desta

e que nem tenha origem nela, já que muito antes da ciência moderna europeia, a

ciência foi  campo de investigação privilegiado em outras áreas,  como no mundo

árabe (MONTGOMERY, 2000), apenas para não recuar até a Antiguidade da história

humana. 

A ciência é, assim, em grande parte uma produção concentrada no mundo

industrial  moderno,  estreitamente  associada,  quanto  mais  se  aproxima  da

contemporaneidade, ao desenvolvimento técnico, à acumulação e à produção de

capital.  Os saberes inestimáveis das sociedades fora  desse círculo  produtivo  de
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indústria e de conhecimento estão fincados na terra, com suas inquietações ligadas

ao ambiente local e difundidos de modo mais limitado que os das comunicações

digitais. Esses saberes sofrem ainda exclusão do campo da ciência, porque podem

não ter como prática o registro das suas inquietações e engenhos; porque podem

estar em situação de conflito com outro fundo cultural dominante; porque as suas

línguas, meios de difusão de conhecimento e de recorte da realidade, não estão

presentes  no  baile  das  línguas  em  que  se  veicula  de  modo  dominante  o

conhecimento científico...

Um etnocentrismo é inevitável  nessa  ciência que desconhece os saberes

fora da sua própria comunidade de pesquisadores. Dele resultam duas implicações

deletérias: a primeira é nociva às comunidades tradicionais por condenar ao gueto

do etnicismo suas línguas e seus conhecimentos (HAMEL, 2009); e a outra é nociva

à ciência, que dispõe unicamente dos parâmetros da sua própria cultura ocidental e

que crê ser universal por ter descoberto a queda das maçãs.

Certamente as maçãs cairão em toda parte do globo, mas a diferença está

na  consideração  do  fenômeno e  sobretudo  na  sua  conceptualização  através  da

linguagem. Essa segunda questão concerne propriamente a qual  a relação entre

língua e elaboração do conhecimento. Há um elo estreito entre língua, cultura e a

compreensão  do  mundo,  cada  língua  retendo  aspectos  diferentes  da  mesma

realidade  exterior  ao  homem.  Não  podemos  sobretudo  esquecer,  já  que  nos

situamos dentro do campo da Linguística, que a relação que se estabelece entre a

língua e os eventos do mundo não é a das palavras e das coisas, mas é centrada

nos conceitos elaborados pela cultura e na experiência. 

Cada cultura constrói suas gramáticas não a partir de uma lógica universal,

mas  organiza  o  funcionamento  da  linguagem  segundo  uma  lógica  localizada

culturalmente, segundo as categorias que elabora e suas percepções socialmente

estabelecidas  de  tempo,  duração,  repetição,  ordem,  consequência  etc.

(BENVENISTE, 1976; JAKOBSON, 1969 [1959]). Também elabora seus léxicos não

como uma etiquetagem, mas nomeia e confere determinados sentidos aos objetos

que  consegue  identificar  na  sua  experiência.  Whorf  fala  sobre  a  percepção  do

mundo, atravessada pela língua:

We dissect nature along lines laid down by our native languages. The
categories and types that we isolate from the world of phenomena we do
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not  find there because they stare every observer  in  the face;  on the
contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions
which has to be organized by our minds – and this means largely by the
linguistic  systems  in  our  minds.  We  cut  nature  up,  organize  it  into
concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are
parties to an agreement to organize it in this way – an agreement that
holds throughout our speech community and is codified in the patterns of
our language. (WHORF, 1940, p.6)35

Um  exemplo  desse  corte  da  realidade  através  da  linguagem  pode  ser

encontrado dentro do próprio fundo cultural ocidental, como é o exemplo de duas

terminologias uma em inglês e outra em francês para a nomeação de um mesmo

fenômeno.  Eis  a  descrição  da  sua  manifestação:  um  falante  de  uma  língua

estrangeira inicia uma frase e a interrompe, produzindo uma outra sentença diversa

ou executa o início de uma palavra/fonema e a abandona  por outra diferente. Essa

descrição bruta  se  refere  ao fenômeno conceitualizado de  false  start em inglês,

termo originário das competições esportivas referindo-se ao início prematuro de uma

prova por um competidor, mesmo termo usado figuradamente para a falha ao iniciar

algo. Esse fenômeno é considerado uma manifestação de defeitos na proficiência

oral  em  língua  estrangeira,  portanto  um  problema  que  exige  uma  solução.  Em

francês, o mesmo fenômeno é chamado de amorce, que tem o sentido de início de

ação e de isca:

Le français a retenu, au moment d’assigner un nom au phénomène, son
aspect positif : l’unité lexicale est présente par son (ou ses) premier(s)
phonème(s).  La  terminologie  est  empruntée  à  la  psychologie  où
l’«amorce» désigne le  début d’un mot employé comme stimulus pour
aider le sujet de l’expérience à en deviner la suite. A l’inverse, l’anglais
utilise « false start  »  en mettant  l’accent  sur  l’échec de la  réalisation
complète, un terme emprunté aux compétitions sportives, la course en
particulier. Comme si le français visait la possibilité d’une compréhension
par l’auditeur – on va montrer qu’elle est souvent effective – et l’anglais
l’incapacité  du  locuteur  à  réaliser  la  production  complète.
(BERGOUNIUX, 2016, p.2)36

35 “Dissecamos a natureza ao longo de linhas desenhadas por nossas línguas nativas. As categorias

e tipos que isolamos do mundo dos fenômenos, não as encontramos aí porque encaram cada

observador; ao contrário, o mundo se apresenta em um fluxo caleidoscópico de impressões que

precisam ser organizadas por nossas mentes – e isso significa em grande parte pelos sistemas

linguísticos  em  nossas  mentes.  Seccionamos  a  natureza,  organizamo-la  em  conceitos  e

atribuímos significados do modo que fazemos, largamente porque fazemos parte de um acordo

para organizá-la desse modo – um acordo que se sustenta através da nossa comunidade de fala e

é codificado nos padrões da nossa língua.”

36 “O francês reteve, no momento de atribuir um nome ao fenômeno, seu aspecto positivo: a unidade

39



É o mesmo fenômeno, porém conceituá-lo de amorce, pode fazer dele não

mais  uma  falha  ou  uma  desvantagem  na  proficiência,  a  qual  exigiria  eventual

intervenção  didática  ou  sofreria  penalidade  na  avaliação  em  testes,  mas  um

fenômeno a  ser  investigado com neutralidade ou mesmo um processo cognitivo

vantajoso a ser identificado e explorado pelo falante de língua estrangeira, como um

pedal  em que  apoiar  a  produção  oral  na  formulação  adequada do pensamento.

Muita  pesquisa  “neutra”  e  “objetiva”  poderia  estar  sendo  realizada  sobre  bases

frágeis ou de modo raso por falta de uma abordagem plurilíngue da ciência.

Além  dessa  restrição  de  ordem  cultural,  há  outra  de  caráter  social.  A

produção  e  circulação  da  ciência  são atividades  essencialmente  elitizadas.  No

mundo atual,  o  acesso a ela  não é tão restrito  quanto em outros momentos da

história,  já  que  primeiramente  o  número  de  letrados  é  significativamente  mais

elevado e o acesso à formação superior informação é bem mais difuso. Ainda assim,

se retomarmos o quadro totalizante da tabela 2, com as funções microssociais das

línguas, a pesquisa científica é a quarta camada de acesso à instrução e a porta de

entrada para produção de conhecimento científico, o que pode significar 16 ou 18

anos de formação no Brasil apenas para iniciar o nível de doutorado.

Historicamente, a ciência é atividade de uma elite intelectual. Ela é feita por

um número restrito de pessoas que funcionam como uma verdadeira comunidade. O

número de pessoas que participam dela é limitado antes de tudo pela formação

formal  e  erudita  se  se  considera  também  a  relação  entre  língua  escrita,

alfabetização,  a  detenção  de  capital  cultural  (BOURDIEU,  1979)  e  o  acesso  à

universidade. Também é restritiva quanto ao gênero, pois se as mulheres não estão

excluídas,  participam dela mais intensamente nos países mais ocidentalizados e/ou

democráticos.  No  passado,  sua  presença  era  encontrada  notavelmente  nos

lexical  está  presente  por  seu  (ou  seus)  primeiro(s)  fonema(s).  A  terminologia  foi  tomada

emprestada da psicologia, na qual ‘amorce’ designa o começo de uma palavra empregada como

estímulo para ajudar o participante da experiência à adivinhar o resto. Ao contrário, o inglês utiliza

‘false start’ acentuando a falha na realização completa, um termo emprestado das competições

esportivas,  em  particular  da  corrida.  Como  se  o  francês  visasse  à  possibilidade  de  uma

compreensão pelo ouvinte – vamos mostrar que ela é frequentemente efetiva – e em inglês, à

incapacidade do locutor em realizar a produção completa.”
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bastidores37,  não tendo o mesmo acesso à educação e devendo percorrer duros

caminhos para alcançar a legitimidade. 

As limitações de acesso ao conhecimento científico também tomam forma

nas hierarquias estabelecidas socialmente para as línguas, como já mencionamos

anteriormente. Na França do século XVIII, por exemplo, o francês – língua veicular

dominante na Química – era  falado por uma pequena fração da população francesa

(GORDIN,  2015;  HERMET,  1996);  apenas  a  partir  da  Revolução  Francesa  e

notavelmente da reforma educacional de Napoleão, o francês vai ser imposto no

sistema educativo primário, universalizado no território. O francês era língua usada

na ciência, o occitano não. Em suma, a ciência é uma produção com restrições em

gênero, em etnia,  em classe,  em formação educacional,  em detenção de capital

cultural e em línguas.

Ainda  quanto  às  línguas,  Gordin  (2015)  afirma  que  a  ciência  usa  uma

linguagem duplamente particular: em primeiro lugar por retrabalhar a língua comum,

instituindo  um registro  científico;  e  em segundo  lugar  de  um ponto  de  vista  da

variedade de línguas em que o conhecimento científico é veiculado. 

Scientific  findings  are  not  usually  communicated  in  Ibo,  Bengali,  or
Polish, at least not at the dawn of the twenty-first century, and not at the
dawn of the nineteenth, either. Science, as a lived human activity, has
always traveled withing a highly constrained set of languages. (GORDIN,
2013, p.4)38. 

Entenda-se bem,  o  autor  se  refere  à  comunicação internacional,  pois  as

ciências passam pela reflexão nas línguas maternas, o pesquisador escreverá suas

notas, esboços, relatórios de pesquisa, comunicações internas à comunidade local...

nas  línguas maternas e/ou locais.  Já as línguas que historicamente serviram de

veículo internacional  da comunicação científica,  segundo o autor,  são em ordem

alfabética:  alemão,  árabe,  chinês  clássico,  dinamarquês,  francês,  grego  (antigo),

holandês, inglês, italiano, japonês, latim, persa, russo, sânscrito, sírio, sueco e turco

(otomano), distribuídas segundo épocas e esferas geopolíticas diferentes.

37 Notavelmente  como secretárias  e  auxiliares,  como é  o  caso  de  Marie-Anne Pierrette  Paulze,

esposa de Lavoisier, que traduz para ele as obras escritas em inglês do seu rival Joseph Priestley

durante a querela da combustão (GORDIN, 2015, p.19).

38 “As descobertas científicas não são normalmente comunicadas em ibo, bengali ou polonês. Ao

menos não na aurora do século XXI, nem na aurora do XIX. A ciência, enquanto atividade humana

vivida, tem sempre viajado em um feixe altamente constrito de línguas.”
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Por que essa rarefação no número de línguas para a veiculação da ciência?

O caráter limitado se explica em parte quando são as línguas dos próprios grupos

que detêm poder e legitimidade dentro de uma determinada sociedade que ocupam

os  postos  de  pesquisa  e  explica-se  também  em  parte  quando  consideramos  a

ciência  como  um  artefato  culturalmente  situado,  como  mencionamos  no  tópico

anterior.  Uma  outra  razão  vem  do  movimento  histórico  das  conquistas  e  dos

impérios que faz estender uma mesma língua, a do vencedor, sobre largas parcelas

de terra, tal seria o caso por exemplo, do persa, do mandarim, do russo, do otomano

e  dos  Impérios  coloniais  europeus  da  Modernidade  e  Contemporaneidade.  Um

último aspecto é o poder econômico, que faz dos polos de poderio interlocutores

preferenciais, logo as suas línguas também preferenciais. Além disso, esse aspecto,

enquanto modo de produção capitalista, transforma a elaboração de conhecimento

em meio para, preferencialmente, produzir valor e técnica: “[…] knowledge is the

prime material of economic value […] it is defined not through what it is, but through

what it can do” (GILBERT, 2005, apud PÉREZ-LLANTADA, 2012, p.17)39. Este não é

o ponto que explica com mais justeza a questão, mas a soma de todos os aspectos.

2.1.1 Ciência e língua inglesa

A esse contexto já restrito de emprego da língua se sobrepõe a defesa do

uso  do  inglês  como a  língua  privilegiada da ciência.  O conjunto  de  fatores  que

empurram cada vez mais pesquisadores em direção a um uso monolíngue do inglês

é muito variado. De modo esquemático, podemos citar em primeiro lugar as várias

evidências  da  situação  de  hipercentralidade  do  inglês  em  atividades  como  as

relações diplomáticas, como nas Nações Unidas (CALVET, 1999), ou o Parlamento

Europeu, na comunicação via internet, na difusão de produtos culturais ou materiais

que se  usam do status  do inglês  como uma solução econômica,  rápida  e  mais

eficiente.  Ao  lado  desses  indícios  de  uso  há  representações  sobre  o  valor  e  a

eficiência  das línguas,  que colocam o inglês  como um franqueador  de  barreiras

39 “[…] o conhecimento é o principal material de valor econômico […] ele é definido não pelo que é,

mas pelo que pode fazer.”
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linguísticas.  Enfim,  há  o  efeito  das  políticas  científicas,  tanto  dos  órgãos

reguladores/financiadores, como as postas em prática pelos próprios pesquisadores,

motivados  pelo  funcionamento  dos  sistemas  de  edição  e  de  reconhecimento

científicos (MARTIN, 2012).

O papel de facilitador da comunicação parece ser um argumento importante

para sustentar o uso do inglês como única língua da comunicação científica. A partir

de uma língua que todos conhecem o conhecimento elaborado em qualquer parte do

globo poderia  estar  imediatamente disponível  para  qualquer  leitor.  No campo da

ciência, essa ideia não é nova, já a mencionamos inclusive na citação do ensaio de

Schwab ao concurso de 1783, sobre a universalidade da língua francesa. 

 Um exemplo limite desse inglês facilitador da comunicação é o movimento

do Inglês como Língua Franca (ELF).  Ele apresenta um inglês que não pertence a

nenhuma cultura  específica,  nenhum país  anglófono  em particular,  apropriado  e

retransformado pelos usuários das mais diversas origens culturais, um pouco como

um latim da contemporaneidade. Uma língua com variações em uma escala global,

“Englishes”.

The “English as a lingua franca […] movement” […] distinguishes itself
from English as a Foreign Language teaching (or ELF) by locating itself
within a Global Englishes paradigm in which, “non-native speakers […]
and all English varieties, native or non-native, are accepted in their own
right  rather  than  evaluated  against  a  NSE  (Native  Speaker  English)
benchmark” (JENKINS et al. 2011: 283-4, apud. O'REGAN, 2014, p.1)40

As palavras de Jenkins apresentam esses usos do inglês como merecedores

de toda a legitimidade. De fato, essa parece ser uma posição pertinente para tratar

de algumas configurações complexas do uso do inglês, estreitamente ligadas aos

efeitos da expansão colonial inglesa sobre o globo, assim como para tratar em uma

perspectiva não exclusivamente normativa as situações linguística na imigração, já

que alguns países de língua inglesa são fortemente polarizadores. Isso concerne

não  apenas ao recém-chegado e  sua aquisição de linguagem, mas também ao

inglês das gerações pós-imigração que vai emergindo da fusão com as línguas das

40 “O ‘movimento […] do inglês língua franca’ […] distingue-se do ensino de inglês língua estrangeira

(ou ELF) por localizar-se em um paradigma de ingleses globais no qual, ‘falantes não-nativos […]

e todas as variedades do inglês, nativas ou não-nativas, são aceitas em seu próprio valor mais do

que avaliadas contra uma marca de inglês nativo.’ ”
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tradições familiares. Como avaliar seus “Englishes” contra um fundo nativo nunca

atingível?  Como  é  possível  desconsiderar  o  impacto  dessas  tradições  sobre  a

mudança  da  língua  inglesa?  Nesse  sentido,  reflexões  como  as  de  Canagarajah

(2015),  sugerem  modelos  psicolinguísticos  mais  complexos,  como  o  de

translingualismo41 em substituição a um bilinguismo perfeitamente bem alocado e

separado referente tanto às línguas faladas como às identidades. 

Falar em ELF põe essas questões sob o holofote. Independente dos limites

dessas abordagens recentes, elas questionam o sacro santo status da língua nativa.

Além  disso,  essa  posição  pela  língua  franca  pode  ser  interessante  como  uma

postura política de receptividade a Engliches, Frenches…, todavia essa postura não

reduz  o  problema  do  poder  atribuído  a  determinadas  variedades  e  registros  e

tampouco, no caso do ELF, considera o problema entre o uso de uma língua franca

eventualmente  capenga  em  detrimento  de  outras  línguas  para  a  construção  e

circulação  do  conhecimento  cientifico. Isso  na  prática  apenas  significa  um

escamoteamento das reais implicações sobre o uso do inglês quando o poder entra

como variável. O'Regan (2014, p.8) aponta justamente que essa visão apologética

obscurece questões como o acesso desigual às formas de prestígio do inglês e que

as  relações  entre  os  falantes  são  hierarquizadas  pelos  níveis  de  competência

linguística; obscurece que as distinções de classe, gênero, etnia, cor e economia

política atravessam as relações comunicativas dos seres humanos.

Há  alguns  estudos  que  investigam  o  uso  do  Inglês  Língua  Franca  na

Academia enquanto ícone de um uso ELF com legitimidade (O’REGAN, 2014, p.8),

todavia,  nem mesmo a legitimidade pessoal  de falantes acadêmicos é suficiente

para  garantir  o  acesso às  publicações em inglês.  A ciência  funciona como uma

comunidade e seus membros atuam como sentinelas (gate-keepers), sobretudo os

que  detêm  postos  de  poder,  constantemente  avaliando  a  atuação  dos  pares,

referendando,  criticando  ou  desautorizando  a  participação  dos  membros.  Esse

controle também passa pelo uso adequado de um determinado padrão de língua,

41 Enquanto o bilinguismo ou o multilinguismo pressupõem uma separação modular entre as línguas,

o translingualismo entende que as línguas são acessadas de modo dinâmico quanto às suas

estruturas,  léxico,  aspectos  semióticos  mais  diversos.  As  identidades  que  emergem  dessas

relações deixam de ser estanques, os falantes translíngues não mais têm uma base L1 nativa e

um segundo grupo de L2s, mas integram todas as línguas.
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desde a questões normativas, passando pelo uso idiomático e pelo conhecimento

dos  gêneros  textuais  da  comunidade,  como  aponta  Salazar  sobre  o  papel  dos

aspectos fraseológicos para a recepção de um texto científico: 

“[…]  frequently  occurring  word  combinations  signal  participation  in  a
given community,  and links  appropriate use of  these combinations  to
communicate competence in a field of study and unfamiliarity with them
to inexperience and lack of expertise” (SALAZAR, 2014, p.25)42. 

Salazar mostra que o leitor, nos seus mais variados papéis sociais, avalia as

competências do pesquisador desde a sua competência linguística. Para tomar um

exemplo ainda mais dramático do quanto o campo da ciência não admite um inglês

franco e impõe uma barreira linguística. E para relativizar algumas representações

do  inglês  como  meio  fácil  de  publicação,  podemos  citar  o  aviso  padrão  que

acompanha o largo número de revistas editadas pela Elsevier43:

Figura 1: Política linguística padrão das revistas editadas por Elsevier

Fonte:  Revista  Analytica  Chimica  Acta.  Guide  for  Authors44.

https://www.elsevier.com/journals/analytica-  chimica-acta/0003-2670/guide-for-authors 

Como pode-se ver,  não basta  a  qualidade científica  do pesquisador  que

42 “[…] combinações frequentes de palavras sinalizam a participação em uma dada comunidade e

relacionam o uso apropriado dessas combinações à competência comunicativa em um campo de

estudo e a não-familiaridade à inexperiência e imperícia.”

43 2969 títulos, em novembro de 2017. Disponível em: <https://www.elsevier.com/catalog>. Acesso

em novembro de 2017.

44 “Idioma (uso e serviços de revisão)

Por favor, escreva seu texto em inglês correto (os usos americano ou britânico são aceitos, mas

não uma mistura dos dois). Os autores que acreditarem que seus manuscritos em língua inglesa

precisem de revisão para eliminar possíveis erros gramaticais ou ortográficos e para conformá-los

ao inglês científico correto podem desejar usar o serviço de Revisão de Língua Inglesa [English

Language Editing] disponível em Elsevier's WebShop.”
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submete o artigo, a mera mistura de variedades, das duas únicas sancionadas, é

suficiente para exclusão e, é claro, caso o autor não nativo, ou o nativo falante de

outra variedade do inglês, ou o pesquisador não seguro do seu nível desejar evitar

qualquer  recusa  baseada  na  língua,  ele  pode  sempre  contratar  um  serviço  da

própria Elsevier (English Language Editing Service) que oferece uma revisão textual

por estes valores:

Tabela 3: Elsevier WebShop. Serviços de revisão

Palavras

Language

Editing

(dólares)

Palavras

Language Editing

Plus (365 dias)

(dólares)

Palavras

Language

Editing

LaTeX

(dólares)

Até 500 $ 115,00 Até 500** $ 135,00 Até 1.500 $ 230,00

501-1.500 $ 255,00 500 – 1.500 $ 290,00 1.501-6.000 $ 295,00

1.501-6.000 $ 285,00 1.501- 6.000 $ 599,00 6.001-8.000 $ 389,00

6.001-

12.000*

$ 399,00 6.001 –

9.000*

$ 899,00 8.001-10.000 $ 435,00

10.001-12.000* $ 470,00

* Acima desse número, sob consulta.

** Exclui slides, e-mails e cartas de apresentação.

Fonte: Language Editing, Language Editin LaTeX45, Language Editing Plus46, agosto de 2017

45 O LaTeX é um sistema de edição baseado na anotação (mark-up) dos elementos do texto, como

título, seções, referências, que servem para mapear a estrutura e conteúdo do artigo, e por sua

vez servem como base para ações como a formatação de estilo automatizada, levantamento de

citações,  inclusão  em sistemas  de  busca  inteligentes,  indicação  de  uso  de  idiomas,  geração

automática de bibliografia… http://www.latex-project.org/about/  

46 Language  Editing,   Language  Editing  LaTeX,  Language  Editing  Plus,  respectivamente:

http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting/pages/pricing_usd.html;

http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting-latex/pages/pricing_usd.html;

http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageeditingplus/pages/pricing_usd.html Acesso

em agosto de 2017.
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Tabela 4: Elsevier Webshop. Tradução (português → inglês)

Palavras por

documento

Custo (USD)

Até 500 $ 340,00

501-1.500 $ 531,00

1.501-3.500 $ 671,00

3.501-6.000 $ 761,00

6.001-8.000 $ 991,00

8.001-10.000 $ 1131,00

10.000-12.000 $ 1231,00

Fonte: Elsevier WebShop Translation Services47, agosto de 2017

Considerando  a  política  linguística  de  Elsevier,  detentora  de  um  grande

número de títulos  além do indexador  Scopus e  o  exemplo  dos seus valores  de

serviços linguísticos,  pode-se dizer  que a definição de uma língua como padrão

universal da ciência não vai sem implicações custosas sobre os falantes que não

têm o mesmo domínio que aqueles competentes nas variedades normativas. Ainda

que o  pesquisador  possa utilizar  outros  meios  que os  dos serviços  da Elsevier,

permanece  o  custo  elevado  não  apenas  para  aqueles  que  já  têm  competência

suficiente para elaborar um texto escrito em língua estrangeira, mas principalmente

para aqueles pesquisadores que recorrem a serviços de tradução: um único resumo

de artigo pode representar, para esse serviço da Elsevier, um custo de R$ 360,00-

730,00 para revisão e R$ 1.080,00 para tradução48!

O exemplo de Elsevier não é mero acidente. Essa gigante da edição possui

um  catálogo  extenso,  de  2.969  títulos  distribuídos  nos  campos  da  Agricultura;

Economia; Ciências dos materiais e Engenharia; Geociências; Artes e Humanidades;

Ciências da Vida e da Saúde; Matemática; Física; Ciências Sociais e Química. Além

da ampla cobertura, a empresa também concentra em algumas áreas, uma parcela

importante das publicações indexadas do Web of Science, indexador de referência

para  as  estatísticas  de  fator  impacto.  Segundo  um  relatório  comissionado  pela

47 http://webshop.elsevier.com/languageservices/translationservices/pages/pricing.html,  consultado

em agosto de 2017.

48 Valores aproximados, baseados na cotação apresentada pelo Banco Central em 16 de agosto de

2017.
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Comissão europeia (DEWATRIPONT et al., 2006, p.36-38), em termos de citações

de  artigos  presentes  na  base  de  dados  Web  of  Science,  há  concentrações

significativas por editoras proprietárias, entre as quais a Elsevier é dominante:

As can be seen, Elsevier  is, the most important  for-profit publisher in
terms  of  citations,  but  its  market  share  is  close  to  or  larger  than 50
percent  in  three  domains  only:  56  percent  in  Chemistry,  physical,  57
percent  in  Engineering,  chemical,  49  percent  in  Materials  sciences,
multidisciplinary. Its market share is also quite important in several other
domains,  such as  Economics  (29  percent),  Mathematics,  applied  (37
percent),  Neuroscience (35 percent);  it  is  lower than 29 percent in all
other domains. Blackwell is reasonably important in Economics, but its
market share is still smaller than 30 percent, and Lippincott reaches 32
percent in Clinical neurology. (DEWATRIPONT et al., 2006, p.36).49

As sociedades científicas não estão fora desse oligopólio, como é o caso da

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers  Inc., com 72% das citações

em Engenharia, elétrica e eletrônica, 54% em Física, aplicada; da Royal Society of

Chemistry,  com 49% em Química,  multidisciplinar;  da American Scientific  Society

com  58%  em  Física,  multidisciplinar  e  com  48%  em  Psicologia,  multidisciplinar

(DEWATRIPONT et al., 2006).

Apesar  do  tom crítico  presente  nesse interessante  estudo econômico  do

mercado de publicação científica, não deixa de surpreender que os autores usem

um modo de se expressar que parece minimizar o fato de que uma participação já

de 30% de toda as citações no Web of Science pelas empresas citadas seja um fato

alarmante do controle científico por uma empresa. É difícil  definir  quais as taxas

mais  saudáveis  de  concentração  de  mercado,  se  é  que  existe  de  todo,  mas  é

importante  lembrar  que  quanto  mais  pulverizado  é  o  controle  da  publicação  e

sobretudo  quanto  mais  o  sistema  de  publicação  está  nas  mãos  dos  próprios

pesquisadores,  mais  a  elaboração  do  conhecimento  sem  quaisquer  objetivos

ulteriores tem a ganhar. 

49 “Como se vê, Elsevier é o editor proprietário [for-profit] mais importante em termos de citações,

mas sua participação no mercado é próxima a ou maior de 50% em apenas três domínios: 56%

em Química, física; 57% em Engenharia, química; 49% em Ciências dos materiais, multidisciplinar.

Sua participação no mercado é também bastante importante em vários outros domínios, tais como

Economia (29%), Matemática, aplicada (37%), Neurociência (35%); sua participação é menor que

29% em todos os outros domínios. Blackwell é razoavelmente importante em Economia, mas sua

participação no mercado é ainda inferior a 30% e Lippincott atinge 32% em Neurologia clínica.”
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Cabe salientar que essa exigência de língua em nível nativo não é exclusiva

do  campo  anglófono,  mas  relativiza  algumas  afirmações  de  que  o  inglês  deixa

imediatamente disponível a comunicação científica internacional, já que seria uma

língua  franca,  condescendente  com as  dificuldades  de  um estrangeiro.  Um uso

global do inglês bastante difuso e “franco” não confere necessariamente um laisser-

passer para a ciência.

Considerando a questão por um outro ponto, admitindo que não existisse

essa  barreira  do  padrão  nativo,  essa  língua  permitiria,  imagina-se,  uma  ampla

publicidade das pesquisas. O que alguns estudos apontam, todavia, é uma inflação

da  quantidade  de  artigos  recusados  e  certa  preferência  ou  tendência  a  que  os

artigos  de  pesquisadores  de  países  do  Norte  sejam mais  publicados  que  o  de

outros, um possível viés pela origem do pesquisador:

Swales (1985b50)  attempted to estimate the percentage of  NNS [non-
native  speakers]  or  “probably”  NNS  authors  in  a  selection  of  RAs
[research articles] taken randomly from journals in health sciences and
economics  available  in  a  British  university  library.  Again,  the  overall
percentage [of non-native speakers] was around 20%. However, of the
117 locations traced for NNS or probable NNS writers, only 21 were in
the Third World, and “ten of these were from institutions in the Indian
subcontinent with its strong tradition of using English as the language of
scholarship, and five from Israel where the data is particularly suspect
because of the large amount of US-Israeli academic traffic” (SWALES,
1985b:98; apud SWALES, 1990, p.100).51

Refazendo esses valores, o total de artigos seria aproximadamente de 585,

estimados a partir dos 20% (117) mencionados. Estes 117 escritores seriam não-

nativos; dos quais 21 artigos eram do Terceiro Mundo, o que equivale a 3,6% do total

de artigos investigados;  Desses 21, apenas 6 artigos eram do Terceiro mundo à

50 SWALES, John. “English language papers and authors' first language: preliminary explorations.”

Scientometrics. Nº8, p.91-101.  

51 “Swales  (1985b)  procurou  estimar  o  percentual  de  NNS  [falantes  não-nativos]  ou  ‘prováveis’

autores não-nativos em uma seleção de RAs [artigos de pesquisa] extraídos aleatoriamente de

revistas de Ciências da Saúde e Economia disponíveis em uma biblioteca britânica. Novamente, o

percentual  total  [de  falantes  não-nativos]  foi  em torno  de  20%,  todavia,  das  117  localidades

traçadas para os escritores NNS ou prováveis NNS, apenas 21 eram do Terceiro Mundo e ‘dez

deles pertenciam a instituições do subcontinente indiano, com sua forte tradição em usar o inglês

como língua de formação e cinco de Israel,  em relação a qual  os dados são particularmente

suspeitos devido ao grande volume de circulações acadêmicas americano-israelenses.”
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exclusão  de  Índia  e  Israel52,  o  que  equivale  a  cerca  de  1% do  total  de  artigos

examinados.  Essas  figuras  novamente  nuançam  afirmações  de  que  o  inglês

representaria  uma  abertura  livre  de  portas  sem  considerar  outras  variáveis  na

análise e pede que se investigue a distribuição geográfica das contribuições nas

revistas internacionais.

Diante  dessas  barreiras  citadas,  a  do  modelo  do  inglês  nativo,  a  da

concentração e controle editorial, e a de possíveis prejulgamentos de origem, adotar

outras línguas para a publicação seria uma postura estratégica, ao menos de modo

idealizado:  publicar em espanhol  abriria espaço à cooperação internacional  entre

pesquisadores e universidades dentro do continente americano; usar o alemão ou o

francês, possibilitaria publicar e estabelecer trocas com importantes áreas na Europa

e nas suas fonias; publicar em italiano atingiria não apenas a península, mas toda a

rede de emigrados italianos distribuída ao redor do globo; e a assim por diante, a

cada exemplo, explorando o que as regiões do globo oferecem. Publicar em várias

línguas  e  em  revistas  de  origens  diversificadas  permitiria,  além  disso,  uma

integração  dentro  das  próprias  regiões  do  Sul.  Assim,  uma  pesquisa  brasileira

poderia efetivamente encontrar aplicação dentro dos países do Terceiro Mundo, se

procurar divulgar seus resultados também em outros periódicos do Sul e em outras

línguas faladas nessa região. 

Nossa  crítica  à  dominância  do  inglês  dentro  da  produção  científica  não

configura aqui uma anglofobia. Não há dúvida de que o inglês oferece uma via de

acesso inestimável ao mundo, todavia essa língua precisa ser tomada como  uma

das línguas de circulação internacional, não a única. Além disso, a compreensão do

inglês como língua internacional franca encobre o funcionamento dos contatos entre

regiões e línguas, relações que não são harmoniosas. Há vários níveis de uso da

língua para  a ciência  que precisariam ser  observados:  as  línguas maternas são

meios fundamentais para a produção e debate da produção científica53; há trocas

52 Swales considerou Israel como um país do Terceiro Mundo. De fato, para esse país a classificação

em Primeiro ou Terceiro mundo não é simples nem unânime e está relacionada à consideração ou

exclusão das desigualdades sociais existentes entre israelenses e palestinos. Essa análise aliás é

de 1985, mas a dificuldade ainda permanece trinta anos depois.

53 Essa não é uma questão dada, como mostra Gajo (2013b) quanto ao uso do inglês como língua

de ensino nas universidades suíças em detrimento das línguas oficiais do cantão.
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regionais, de origem histórica, política e econômica, para as quais o inglês não é

necessariamente uma vantagem, como é o caso do espanhol para o mundo ibérico;

há línguas de alcance maior, através das fonias (lusofonia, francofonia)... Ou seja, as

trocas não acontecem apenas diretamente do nível local ao global, mas em vários

estratos locais,  regionais e internacionais.  Esse funcionamento em estratos e as

próprias vantagens da circulação que não passe diretamente do local-global é, como

dissemos, se não uma idealização é ao menos um objetivo, não depende apenas a

livre  escolha  dos  falantes  e  do  esforço  de  promoção  das  línguas;  há  algumas

variáveis externas a isso que impactam ou regulam o uso das línguas para a ciência.

Identificamos  em primeiro  lugar,  a  própria  natureza  da  atividade  científica em

termos  do  tipo  de  comunicação  visada  (produção  científica  em  si,  circulação

internacional/nacional  ou  formação  científicas)  e  em  termos  das  diferenças  das

grandes áreas  do conhecimento  (Ciências  Naturais,  Ciências  da  Saúde,  Artes  e

Humanidades, Ciências Sociais). Em segundo lugar, as  políticas científicas dos

governos, que regulam a atividade científica em nível nacional (ex. MEC; CAPES,

2016a,  2016b).  E  enfim,  uma  pressão  de  nível  internacional  exercida  pelos

indicadores  de  qualidade,  quantidade  e  publicidade  da  ciência,  com  os

indexadores, acrescidos do papel dos editores proprietários de revistas científicas

(GUÉDON,  2001).  A quantidade  de  variáveis  é  grande,  avaliaremos  apenas  os

indexadores,  pois  parte  considerável  da  direção das políticas  linguísticas  para  a

ciência é impactada por esses atores.

2.2 O VIÉS DOS INDEXADORES

2.2.1 Uma perspectiva quantitativa sobre o uso das línguas

Uma das formas de compreender a situação das línguas na ciência pode vir

da  História,  que mostra  mesmo se feita  de  modo esquemático a distribuição de

hegemonias dentro das ciências. Há algumas versões que seguem o paralelo das

periodizações clássicas da história geral para traçar a História da Ciência, como a de
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Henriette  Walter  (1996),  presente  nos  anais  de  um  encontro  sobre  o  futuro  do

francês  e  das  línguas  científicas.  A autora  elaborou  uma  rápida  síntese  com o

objetivo de verificar as línguas em que o conhecimento científico foi veiculado. A lista

parte da origem da escrita, a suméria e os textos de algumas civilizações do Oriente

Próximo Antigo que lhe sucederam (Acádia e Egito), para dar seguimento à mesma

narrativa  padrão  dos  compêndios  históricos:  aos  “orientais”  seguem  os  gregos;

depois os romanos, que segundo ela não teriam elaborado ciência, apenas técnica;

durante o período subsequente das “trevas”, a iluminação vem dos textos árabes;

enfim  aparece  o  latim  língua  franca  na  Modernidade;  cedendo  lugar  às  línguas

nacionais  em  graus  diferentes  de  participação,  entre  as  quais  o  francês  seria

dominante;  culminando  na  dominação  contemporânea  do  inglês.  Esse  modo  de

contar  a  história  como  o  assentamento  de  diversas  camadas  sobrepostas  não

permite  identificar  que há tanto rupturas  como permanências  e que,  portanto  as

tradições científicas seguem seu curso mesmo nos períodos em que não estão tão

destacadas. Além disso, essa sucessão em ondas oferecida por Walter sugere que o

uso monolíngue dominante é uma situação padrão, em relação à qual o futuro das

línguas em declínio é necessariamente sucumbir à hegemonia da vez.

Outros autores (GORDIN, 2015; HAMEL, 2007, 2013) apontam, ao menos

para  a  Idade  Moderna,  um  quadro  mais  variado:  a  ciência  articulou-se  em um

sistema de plurilinguismo restrito (HAMEL, 2007, p.55) até o século XVIII, que fez de

determinadas línguas nacionais, notavelmente alemão, francês e inglês, línguas de

circulação do conhecimento em substituição ao latim:

From Renaissance to the beginning of Modernity advocates of empirical
sciences  such  as  Francis  Bacon  and  the  Royal  Society  in  England
promoted  doing  scientific  research  publicly  in  the  marketplace  which
meant  a  democratization  of  science  including  the  use  of  the  local
languages. Furthermore, the great advances of science throughout the
Enlightenment  in  France and elsewhere,  namely  the  extensive  public
debates, could not have come about without the massive inroads of the
national  languages  in  scientific  and humanistic  endeavours.  (HAMEL,
2007, p.55)54

54 “Do Renascimento ao início da Modernidade, advogados das ciências empíricas, como Francis

Bacon e a Royal Society na Inglaterra, promoveram a realização da pesquisa científica de modo

público, no mercado, o que significou a democratização da ciência, incluindo o uso das línguas

locais. Além disso, os grandes avanços da ciência durante o Iluminismo na França e alhures, a

saber,  os amplos debates públicos, não poderiam ter existido sem as massivas incursões das
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O  uso  das  línguas  nacionais  permitiu  de  fato  uma  redução  do  elitismo

científico, ao usar as línguas locais55 e a ciência pôde se enriquecer dos diversos

fundos culturais das línguas vivas para a elaboração do pensamento científico e

filosófico,  além disso,  o  uso  das  línguas  locais  permitiu  a  criação  de  redes  de

circulação, sociedades intelectuais (savantes) sediadas nos polos europeus. 

Esse plurilinguismo restrito difere do relato de Walter: para os fins do século

XIX e início do XX, não seria o francês a língua dominante, mas três línguas que

dividiam de  modo  relativamente  equilibrado  a  cena  da  produção  internacional  –

alemão,  francês e inglês.  Línguas distribuídas,  segundo Hamel  (2007,  p.56),  por

disciplinas:  na  medicina  e  biologia,  o  alemão  era  uma  língua  preponderante;  o

francês na química56, direito e ciências políticas; e o inglês na economia política e

geologia. 

O equilíbrio será quebrado no fim do século XIX e acelerado durante e após

a Segunda Guerra. A História oferece algumas pistas se relacionarmos o período de

existência desse “triunvirato” linguístico com o de expansão colonial franco-britânico

e do forte  crescimento econômico alemão (além da própria  unificação alemã).  A

exaustão da expansão colonial e início da contestação à dominação colonial e as

duas  grandes  guerras  europeias  marcaram  um  momento  desfavorável  para  a

produção científica, um deslocamento das mãos e mentes humanas para os fronts e

principalmente um período traumático de penúria e reconstrução, que por outro lado

significaram  para  os  Estados  Unidos  um  período  de  derrocada  das  antigas

metrópoles coloniais, um campo de expansão da sua área de influência e um valioso

línguas nacionais nos empenhos científicos e humanísticos.”

55 Um grande apoio ao acesso mais amplo, in the marketplace em mais de um sentido, foi a criação

das revistas  Journal des Sçavants e  Philosophical Transactions of the Royal Society of London,

ambas em 1665, como meio de publicizar as produções científicas, promover o debate, a troca de

informações, e atuar como um verdadeiro registro de paternidade científica, e de certo modo como

um registro de patente (GUÉDON, 2001).

56 Ver Gordin, 2013 p.15-21, em particular sobre a disputa Lavoisier-Priestley pela nomenclatura e

explicação do fenômeno da combustão e ao mesmo tempo a consolidação da Química francesa

como referência no século XVIII. Nessa disciplina, aliás, mesmo com essa referência francesa, o

plurilinguismo era pulsante: as fontes secundárias da Química do século XVII e XVIII (revistas de

abstracts, resenhas, indexes de compostos químicos) com os resumos, resenhas e referências

mais importantes da época circulavam em francês, em alemão e em inglês (SCHOFIELD, 1999). 

53



campo de atuação econômica.

Além das explicações mais abrangentes provenientes da narrativa história,

outros  estudos  procuram  identificar  a  situação  das  línguas  através  de  indícios

quantitativos. Encontramos repetidas citações dos estudos de dois pesquisadores,

Minoru  Tsunoda  e  Ulrich  Ammon,  os  quais  procuraram  computar  a  publicação

científica  em  periódicos57,  notavelmente  na  área  de  ciências  naturais,  para

estabelecer  uma  distribuição  proporcional  do  uso  das  línguas  e  elaborar  um

panorama  geral,  distribuído  no  tempo,  do  uso  das  línguas  para  a  circulação

internacional (Figuras 2 e 3). 

Figura 2: Uso proporcional das línguas nas publicações 

em Ciências Naturais (1880-2005)

Fonte: Hamel (2013, p.328), baseado em Ammon (2012, p.115)58 e Ammon (2006, p.3).

Observando  a  Figura  2,  vemos  que  de  uma  situação  de  plurilinguismo

restrito nas Ciências Naturais – partilhadas  de modo dominante entre francês, inglês

57 Cf.  Tsunoda,  M.  1983.  “Les  langues  internationales  dans  les  publications  scientifiques  et

techniques”. Sophia Linguistica 13: 144–155. Também os vários trabalhos de Ulrich Ammon, entre

os quais, AMMON, 2006.

58 AMMON, Ulrich. “Linguistic inequality and its effects on participation in scientific discourse and on

global knowledge accumulation – With a closer look at the problems of the second-rank language

communities”. Applied Linguistics Review, v. 3, no 2, 2012, p. 333-355.

54



e alemão até por volta dos anos 1910 –, entre 1910-1920 há um breve período de

predominância  do alemão e  de uma simultânea queda vertiginosa do francês.  A

tendência geral é a crescente dominância do inglês e a queda no uso das outras

quatro línguas consideradas (alemão, francês, japonês e russo) a níveis cada vez

mais  baixos,  ocupando  menos  de  5%  já  a  partir  da  metade  dos  anos  1980.

Deixemos em suspenso a avaliação desses números e a sua interpretação para

verificar um segundo gráfico, agora para as Ciências Sociais.

Figura 3: Uso proporcional das línguas nas publicações 

em Ciências Sociais (1996-2006)

Fonte: Hamel (2013, p.328), baseado em Ammon (2012, p.116), e Ammon (2006, p.4).

A figura 3 mostra para os anos 1996-2006 a mesma tendência de isolamento

no topo do gráfico ocupado pela língua inglesa, porém com proporções graficamente

menos  dramáticas,  com  uma  concentração  menor  que  os  acima  de  90%  em

Ciências Naturais para a época mais recente, e uma estabilidade da situação do

inglês,  com  pouca  variação  até  2005.  Essas  figuras  são  todavia  mais

surpreendentes, já que nesse campo as produções científicas e as línguas nacionais

exercem um papel  mais  relevante  que nas Ciências  Naturais,  nestas  o  saber  é
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passado como universal, naquelas as questões estão em grande parte situadas em

comunidades  e  regiões  locais.   Por  esse  gráfico,  o  inglês  ainda  aparece  como

preponderante,  passando  de  74,2%  a  80,8%,  enquanto  as  outras  línguas

consideradas ocupam um espaço menor, com variações internas para cada língua e

uma notável queda de status do francês. Esse gráfico sugeriria não apenas que o

domínio das outras línguas supercentrais seria bem inferior ao que se imaginava

nas Ciências Sociais como também aqui o inglês seria a língua mais importante.

Infelizmente,  não tivemos acesso à metodologia do trabalho de Tsunoda,

assim como nos faltam informações para os dados disponíveis em Ammon, 2012, o

que nos impede de verificar a metodologia usada para estabelecer esses números.

Consultamos,  porém,  o  trabalho  de  Ammon  (2006);  a  partir  de  alguns  indícios

podemos situar esses números em um quadro um pouco mais restrito do que esses

gráficos poderiam sugerir.

Um dos riscos das análises quantitativas, sobretudo gráficas, é o de que elas

por vezes são extraídas dos seus contextos originais, como se fossem peças mais

objetivas que qualquer descrição corrida, parecendo “falar por si”. Uma informação

com valor de verdade incontestável. Por exemplo, em um artigo escrito por David

Banks (2016) o estudo de Ammon é usado para apoiar a vantagem dos estudos

históricos,  com a intenção de mostrar  que o inglês para fins específicos não foi

sempre dominante e que portanto precisa ser visto em uma perspectiva histórica. A

despeito de uma postura mais historicizada, os números que usa, os mesmos do

gráfico, são apresentados como respondentes pela totalidade dos usos linguísticos

da ciência, sem considerar suas condições de coleta:

This approach [a contextualização histórica] also helps put many current
features  into  perspective.  For  example,  the  present  dominance  of
English [1] as the language of academic science59, and increasingly in
many other areas including the humanities, seems so well entrenched as
to be virtually a permanent fixture. So it is useful to remember that this is
a relatively recent development, probably much more recent than most
people realize.  Ammon (2012),  who studied the period 1880 to 2005,
shows  that  while  [2] articles  in  scientific  periodicals,  which  are
written in English, account for over 90% of the total since the mid-
1990s,  [3] they accounted for  only 50% in 1960,  showing  [4]  that
there has been a rapid increase in the use of English in the second half
of  the  twentieth  century.  Going  a  little  further  back  in  time,  in  1910,

59 As indicações numéricas e os negritos são nossos. Indicamos também na tradução os colchetes

utilizados.
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English accounted for only 30% [5] of scientific articles published, and
at  that  time  German  accounted  for  a  higher  percentage  of  the
publications than English; English only overtook German in about 1930.
So for  a  period of  about  twenty years  in  the  early  twentieth century,
German,  not  English,  could  be  seen  as  the  dominant  language  of
science (Gordin 2015).  In the social  sciences,  [6]  the percentage of
articles published in English increased from 48% in 1951 to 76% in
2005. (BANKS, 2016, p.10)60

Em  primeiro  lugar,  Banks  define  o  inglês  como  a  língua  da  ciência

acadêmica  [1];  quer  dizer  provavelmente  que  é  a  língua  por  excelência  da

comunicação  científica,  mas  não  deixa  de  ser  estranho  esse  qualificativo

“acadêmica”. Estaria ele implicando que o campo de uso de outras línguas é o da

divulgação/vulgarização  da  ciência  ou  de  uma  ciência  de  menor  valor  que  a

“acadêmica”? Além disso,  afirma que o inglês é a língua de uso da ciência  [1],

subentendendo que esta é a produção em periódicos [2], já que usa os dados para

os periódicos como os dados que apoiam a afirmação da dominância do inglês na

ciência,  uma  metonímia  (os  artigos  pela  produção  científica)  aliás  facilmente

encontrada nas declarações de cientistas, representantes de instituições, políticos,

jornalistas...  Assim,  o  estudo de Ammon é  citado para  comprovar,  com as suas

figuras impressionantes de 90%, a dominância do inglês, ainda que nada se diga

sobre as publicações de livros, de teses, nem das pesquisas propriamente ditas.

O  tempo  presente  é  o  tempo  verbal  usado  na  apresentação  desses

60 “Essa abordagem [a contextualização histórica] também ajuda a pôr em perspectiva muitas das

características  atuais.  Por  exemplo,  a  presente  dominância  do  inglês  [1]  como a  língua  da

ciência acadêmica e cada vez mais em muitas outras áreas, incluindo as humanidades, parece

tão bem arraigada a ponto de estar virtualmente embutida. Portanto, é útil lembrar que isso é um

desenvolvimento relativamente recente, provavelmente muito mais do que a maioria das pessoas

imagina. Ammon (2012), que estudou o período de 1880 a 2005, mostra que enquanto  [2] os

artigos nos periódicos científicos que são escritos em inglês, representam mais de 90% do

total  desde  a  metade  dos  anos  1990,  [3]  eles  representavam  apenas  50%  em  1960,

mostrando que  [4] tem havido uma rápida elevação no uso do inglês na segunda metade do

século XX. Retrocedendo ainda mais no tempo, em 1910, o inglês ocupava apenas 30% [5] dos

artigos científicos publicados, e naquele momento o alemão ocupava uma porcentagem das

publicações acima daquelas em inglês; o inglês apenas ultrapassou  o alemão por volta dos anos

1930. Então, para um período de cerca de 20 anos dos primórdios do século XX, o alemão, não o

inglês, podia ser visto como a língua dominante da ciência (Gordin 2015). Nas Ciências Sociais,

[6] o percentual de artigos publicados em inglês elevou-se de 48% em 1951 para 76% em

2005.
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números, sem a presença de atenuadores, e o  perfect present [4] aparece ao se

implicar,  mesmo  sem  dados  apresentados,  que  a  situação  se  estende  sobre  o

presente, sem considerar que desde 2005 tenham aparecido novos fatores, como os

movimentos pelo Acesso Livre, o surgimento de outros indexadores e a emergência

das redes sociais especializadas na atividade científica, os quais ampliam os canais

de divulgação e participação e possivelmente têm implicações sobre a situação das

línguas.

Quanto  à  natureza  dos  dados,  Banks  afirma:  “[…]  in  1910,  English

accounted for only 30% [5] of scientific articles published”, diz claramente que os

números são estimados sobre a totalidade existente,  sobre  os artigos científicos

publicados,  sem  apresentar  qual  a  população  utilizada  para  compor  o  estudo.

Realmente foram levantados todos os artigos científicos publicados de 1880 a 2005?

Não  se  menciona  que  se  trata  de  uma  estatística,  portanto  com  interpretações

baseadas na representatividade dos dados. Na última frase retorna o mesmo tipo de

afirmação  “In  the  social  sciences,  [6]  the  percentage  of  articles  published  in

English increased from”, realmente foram levantados todos os artigos publicados

em inglês e em Ciências Sociais? Intencional ou não, essa utilização dos dados

reunidos por Ammon deixa claramente o campo estatístico para reunir e compor-se

com as representações sobre o status do inglês.

Por  fim,  quando  afirma  que  o  inglês  rapidamente  deixou  o  patamar  de

apenas 50% na segunda metade do século XX não considerou as fontes dos dados

levantados (periódicos bibliográficos ou indexadores),  nem efetivamente localizou

historicamente  o  processo,  pois  no  início  dos  anos  1960  foi  criado  o  indexador

dominante da ciência, o Web of Science (com outro nome e outro alcance), assim

como  nos  anos  1970  foi  criado  o  Fator  Impacto.  O  quanto  esses  dois  fatores

influíram sobre a composição e a interpretação desses gráficos? Observemos que

possivelmente o Web of Science (na época Science Citation Index) pode ter levado

certo  tempo  para  se  estabelecer  como  dominante  durante  a  década  de  1960

(CAWKELL ; GARFIELD, 2001; GARFIELD, 1963), a elevação do inglês na Figura 2

para esse período é de 50% a cerca de 55%. Na década seguinte, e é nela que é

criado o  Fator  Impacto,  a  elevação é  a  mais  abrupta,  de  cerca  de 55% a 75%

(GARFIELD, 1962-1973; GUÉDON, 2001).
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A aceitação  cega  a  esse  tipo  de  estudo,  limitado  às  publicações  como

metonímia da ciência, alimenta a posição do inglês como língua hipercentral, tanto

quantitativamente, como em termos de dominância de poder.  Em relação a essa

hipercentralidade, se os gráficos de Tsunoda e Ammon dessem conta de uma porção

representativa da produção científica, então se veriam confirmados os números da

quase ubiquidade do inglês, como também sugere a delicada situação em que se

encontram as outras línguas para a comunicação internacional da ciência e para a

própria  elaboração  do  conhecimento  científico,  já  que  um  gráfico  em  subida

constante raramente sugere uma queda abrupta.

Em  relação  a  esses  gráficos,  nossa  posição  é  a  de  cautela  quanto  a

qualquer confirmação sobre a realidade das línguas, pois um gráfico na verdade

apenas  pode  ser  corretamente  interpretado  se  acompanhado  da  descrição  dos

parâmetros  que  levaram  à  sua  elaboração,  os  quais  condicionam  a  sua

interpretação  correta.  Para  ter  validade,  esses  tipos  de  análises  precisam

estabelecer muito bem os critérios de representatividade da população em estudo,

para  que  seus  resultados  possam  ser  aplicáveis  para  uma  situação  mais

abrangente. A partir  das indicações recolhidas em Hamel (2007, 2013) e Ammon

(2006),  vemos  que  esses  números  se  referem  a  informações  recolhidas  em

periódicos bibliográficos (periodical bibliography) e bancos de dados bibliográficos

(bibliographical data banks) anglo-saxões, como se vê pela citação a seguir. Para o

texto de 2006, apenas essas duas indicações lacônicas são oferecidas, sem mais

detalhes sobre quais bancos de dados ou bibliografias foram utilizadas, além do

próprio reconhecimento do viés para as Ciências Sociais:

The data are presumably more biased towards a bigger share of English
for  the  social  sciences  and  the  humanities  [...]  than  for  the  natural
sciences [...]  because the Anglo-Saxon bibliographical databanks used
as  the  sources  are  more  selective  and globally  less  representative.61

(AMMON, 2006, p.2).

Hamel (2013 p.328) indica que o estudo de Ammon (2012) se utilizou de

Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Physics Abstracts e  Mathematical Review

61 “Os dados são provavelmente mais enviesados para uma participação mais elevada do inglês nas

Ciências Sociais e Humanidades […] que para as Ciências Naturais […] porque os bancos de

dados  Anglo-americanos  usados  como  fonte  são  mais  seletivos  e  globalmente  menos

representativos.”
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para as Ciências Naturais, e de International Bibliography of the Social Sciences –

IBSS, para as Ciências Sociais, ou seja um único periódico de abstracts para cada

uma dessas disciplinas, os quais já são seletivos em sua composição de referências

(SCHOFIELD, 1999),  e uma única referência para as Ciências Sociais.  Todos os

títulos em inglês. É importante reconhecer que os estudos de Tsunoda e Ammon

representam um ponto de partida para outros, mas é preciso verificar a que tipo de

generalizações esses estudos são pertinentes; o próprio Ammon afirma que os seus

dados podem conter informação pendente para uma sobre-representação da língua

inglesa, como vimos. Parece-nos que uma conclusão a que esses gráficos podem

levar com maior precisão é a de que nos referenciais pertencentes à área anglófona,

a língua inglesa tende a ser dominante, qualquer extrapolação para uma situação

mais  geral  ou  mais  típica  pode  significar  um  erro  interpretativo  favorável  à

manutenção de algumas representações sobre as línguas. Ora, uma equiparação de

inglês  a  necessariamente  língua  global  abre  espaço  à  validação  de  dados

pertencentes à uma área como sendo os mesmos para todo o planeta.

Essas representações têm um efeito que não deve ser subestimado. Hamel

(2013)  relata  que  apenas  o  Brasil,  em  2004,  publicou  5.986  revistas,

majoritariamente  publicadas  em  português,  das  quais  apenas  17  aparecem  no

Science Citation Index, da base Web of Science, e acrescenta:

En  una  serie  de  conferencias  que  presenté  en  los  últimos  años  en
Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa sobre el tema, le hice
la pregunta al  público:  ¿Cuántas revistas creen ustedes que produce
Brasil en ciencias y tecnología? Las respuestas, incluso entre expertos,
variaban  entre  20  y  200.  Este  hecho  nos  revela  la  fuerza  de  las
poderosas  ideologías  dominantes  que  minorizan  vastas  áreas  del
mundo  como  contribuyentes  significativos  al  campo  de  la  ciencia  o
niegan simplemente su existencia. (HAMEL, 2013, p.334, nota).

Em um artigo publicado no blog do Scielo, a bioquímica Lillian Nassi-Calò62

afirma que “Apesar de não haver evidências empíricas, existe uma percepção entre

pesquisadores e editores de que artigos em idiomas que não o inglês se referem a

estudos de interesse local, de baixa qualidade ou relevância.” (NASSI-CALÒ, 2016). 

Essas  representações,  apoiadas  por  levantamentos  baseados  em dados

limitados, como mencionamos acima com os estudos de Tsunoda e Ammon geram

algumas políticas científico-linguísticas. Algumas delas se exercem in vivo, como no

62 Coordenadora de Comunicação Científica na BIREME/OPAS/OMS e colaboradora do SciELO.
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nível da política linguística do periódico, da qual citamos como exemplo a  Revista

Brasileira de Genética, que já publicava em inglês desde o seu primeiro número com

o  título  simultâneo  em  inglês  Brazilian  Journal  of  Genetics, e  que,  em  uma

impressionante  consciência  dos  prejulgamentos  não-científicos  da  ciência,  foi

novamente  rebatizada  de  Genetics  and  Molecular  Biology  (PACKER,  2014a),

escondendo  sua  “suspeitosa”  origem  brasileira,  ou  como  disse  o  autor,

“aperfeiçoando” um periódico já internacional.

Outro exemplo, em um nível mais abrangente, dos efeitos da percepção da

dominância do inglês na publicação periódica são os critérios da Scielo de 2014,

que estabelecem um patamar mínimo de publicação em inglês, porém sem menção

de exclusivamente em inglês: “[…] uma porcentagem mínima de 60% a partir  de

2016  e  recomendada  de  75%.”  (PACKER,  2014a).  Na  figura  4,  pode-se  ver  a

elevação no número de artigo em inglês no Scielo.

Figura 4. Evolução dos artigos em inglês no SciELO Brasil entre 2009 e 2013 e

tendência futura.

Fonte: Packer, 2014b

Esse exemplo do Scielo é complexo, pois esse indexador é uma referência

na América Latina e tem de fato o objetivo de promover as pesquisas da iberofonia.

Esse indexador lista periódicos de países dessa região e outras áreas como África

do Sul, tendo alcançado o reconhecimento de referência regional, já que é incluído
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no indexador  mainstream da ciência, o Web of Science,  portanto com um grande

potencial  de  visibilizar  a  área.  Ele  não  tem  uma  política  necessariamente

desmotivadora da publicação em língua portuguesa, publicando aliás nas Ciências

Naturais uma parte das revistas listadas em português e em inglês, mas se desejar

manter a sua posição de referencial regional deve manter publicações em inglês.

Diante  desse  sucesso,  usar  a  língua  hipercentral,  além  do  português  ou  do

espanhol,  parece ter  sido  o  passo seguinte  adotado para  reforçar  a  posição do

SciELO.  Ficaria  a questão de acompanhar  a política linguística dessa instituição

diante do impulso à publicação em inglês: se, digamos, liberal enquanto laissez-faire

do mercado das línguas ou se será promotora do plurilinguismo ou, ao contrário, do

monolinguismo na ciência.

Em suma,  a  contínua  referência  aos  indexadores  sem considerar  a  sua

retitude estatística pode reificar desequilíbrios ou mesmo reforçar algumas áreas já

empoderadas em detrimento do apagamento de uma larguíssima porção mundial da

produção científica. Assim, é pertinente pontuar alguns aspectos do indexador de

referência em nível internacional, o Web of Science.

2.2.2 O Web of Science

O volume das pesquisas nas ciências gerou muito cedo um problema na

gestão do conhecimento. Já no século XVIII aparecem os periódicos especializados

em prover resumos da literatura mais relevante, segundo seus editores, assim como

há a publicação de manuais compiladores da produção, indexes de assuntos (como

a classificação Dewey) ou indexes especializados (como os de compostos químicos)

e finalmente os registros de patente (SCHOFIELD, 1999).

In  the  seventeenth  and eighteenth  centuries  the  emerging  format  for
learned publication was the journal article. In that period the number of
journal  titles grew from about thirty-five to about four  hundred journal
titles.  By  1900  there  were  about  5,000  scientific  journal  titles  being
published and 136 abstract journals to cover the articles in these journals
(Kaser,  1995).  By  1950  there  were  about  30,000  primary  scientific
journals. (SCHOFIELD, 1999, p.94)63

63 “Nos séculos dezoito e dezenove o formato emergente para a publicação científica era o artigo de
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Nos  Estados  Unidos,  desde  os  anos  1930,  havia  igualmente  uma

movimentação  em  direção  à  gestão  da  informação  científica  (GUÉDON,  2001),

assim  como  uma  demanda  por  uma  melhor  cobertura  da  produção  americana,

julgada  pouco  representativa  nas  revistas  de  abstracts europeias (SCHOFIELD,

1999, p.101). Particularmente dos anos 1950 aos 1960, essa gestão ganhou força

com o desenvolvimento dos computadores. Eugene Garfield e sua equipe no seio do

Institute for Scientific Information (ISI)64 experimentaram vários modelos impressos e

baseados  na  automatização  de  informação  até  chegar  à  proposta  do  Science

Citation Index (SCI)65. 

Esses  indexadores  foram  definidos  originalmente  como  um  índice

abrangente  (comprehensive)  contendo  todas  as  referências  que  aparecem  na

bibliografia  ou  rodapé  de  artigos  publicados  em uma seleção  multidisciplinar  de

revistas (GARFIELD, 1963, p.viii). O índice funciona da seguinte maneira: para cada

artigo X, o indexador lista que artigos posteriores citaram esse mesmo artigo X após

sua  publicação.  O trabalho  é  então  registrar  todas  as  referências  dos  artigos  e

cruzar com o banco de dados para identificam quem cita e quantas vezes um artigo

é citado por outros.

De modo absoluto, essa é uma ferramenta interessante para traçar o fluxo

das citações, para investigar em termos de história das ciências as escolas, críticas

ou debates que vão se desenrolando por meio dos periódicos e, principalmente, é

revista. Nesse período o número cresceu de cerca de 35 para cerca de 4.000 títulos. Por volta de

1900 existiam cerca de 5.000 revistas científicas sendo publicadas e 136 revistas de  abstracts

para  cobrir  os artigos  desses periódicos  (Kaser,  1995).  Por  volta  de 1950,  existiam cerca de

30.000 revistas científicas significativas.

64 Ela  própria  uma  empresa fundada  por  Garfield,  seguindo  uma  série  de  experimentações

corporativas  que  levaram  o  nome  inicial  de  Documation  Inc.,  em  seguida  Eugene  Garfield

Associates, para então levar o nome definitivo de  ISI (CAWKELL; GARFIELD, 2001). Continuando

a linha proprietária da iniciativa, em 1992, a propriedade intelectual do ISI, que leva então o nome

de  Web  of  Knowledge,  passa  à  Thomson  Scientific  (a  partir  de  2008,  Thomson-Reuters),

rebatizada de Web of Science, e desde outubro de 2016 é propriedade de Clarivate Analytics,

empresa criada durante a aquisição do Web of Science.

65 O SCI foi acrescido de outros dois indexadores para as áreas de Artes e Humanidades,  Arts &

Humanities  Citation  Index  (AHCI), e  Ciências  Sociais,  Social  Sciences  Citation  Index  (SSCI),

posteriormente o SCI é expandido, tornando-se o Science Citation Index Expanded (SCIE), os três

reunidos perfazem o que Clarivate Analytics chama de Web of Science Core Collection.
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uma  ferramenta  interessante  para  investigar  a  literatura  mais  conhecida  (mais

citada) de um determinado assunto ou campo. E bem antes dos potentes motores

de busca, a partir de cartões perfurados, fitas magnéticas e listas em papel, essa foi

uma ferramenta notável para revolver e controlar de forma eficiente a informação

científica.

The Science Citation Index will enable the user to trace new applications
of  theories,  methods,  instruments,  chemicals,  etc.  Corrections,  errata,
amendments,  refutations,  letters,  editorials,  discussions,  translations,
reviews, etc. can also be located […]. (GARFIELD, 1963 p.xv)66.

Garfield  diz  ainda,  de  modo  bem  interessante,  que  o  índice  é  o  mapa

histórico da literatura. E de fato, ao ler a lista de tipos de produção que podem ser

rastreados, pode-se entrever o potencial dessa ideia para controlar o fluxo imenso

de informação disponível e identificar a produção quantitativamente mais saliente.

Uma outra função, identificada por Garfield no seu texto de apresentação do

SCI (GARFIELD, 1963), é a de identificar a produção por autor, pensada como um

meio de acesso ao índice sem a necessidade do título  completo (além da clara

vantagem de identificar os membros de escolas a partir de uma lista de citações).

Nesse momento, o autor cita a pertinência do indexador para o autor: 

A great deal has been said about the use of citation indexes for  ego
gratification […].  Well-meaning individuals  may reject  citation indexing
because they assume it was designed for vanglorious purposes. We do
not believe the  Science Citation Index will be supported purely for ego
gratification of  subscribers.  Ego gratification,  however,  is  not  the only
motivation for a scientist who wishes to determine whether his work has
been applied or criticized by others. Each cientist evaluates the citations
to his work differently. […] The citation index facilitates feedback in the
communication cycle. Any author may choose to ignore citations to his
own work (lest he feed his vanity) and still, as described previously, wish
to  retreive  publications  which  cite  other  works,  by  other  scientists,  in
which he is interested. (GARFIELD, 1963p.xv)67.

66 “O  Science Citation Index permitirá  que o usuário  trace nova aplicações de teorias,  métodos,

instrumentos, compostos químicos, etc. Correções, errata, emendas, refutações, cartas, editoriais,

discussões, traduções, resenhas etc. também poderão ser localizadas [...]”.

67 “Muito tem sido dito sobre o uso de indexadores para a satisfação do ego […]. Indivíduos bem-

intencionados  podem  rejeitar  a  indexação  porque  assumem  que  foi  desenvolvido  para  fins

vangloriosos.  Não acreditamos que  o  Science  Citation  Index será  apoiado  puramente  para  a

satisfação do ego dos assinantes. A satisfação do ego, todavia, não é a única motivação para um

cientista que deseja identificar se o seu trabalho tem sido aplicado ou criticado por outros. Cada

cientista avalia as citações do seu trabalho de modo diferente. […] Os indexadores facilitam o
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Ao menos nessa apresentação inicial de Garfield, sua preocupação está em

contestar a acusação de frivolidade de um documento baseado na autoria e não, por

exemplo  no  assunto.  Posteriormente,  o  registro  da  produção  de  artigos  dos

pesquisadores  vai  deixar  de  ser  um  instrumento  individual  para  torna-se  um

indicador quantitativo da produção. O próprio Garfield publica em 1972 um artigo na

Science sobre o potencial do SCI para avaliar revistas, com  a interessante chamada

“Journals  can be ranked by frequency and impact  of  citations  for  science policy

studies..68”  (GARFIELD,  1962-1973,  p.527).  Como  exemplos  do  emprego  dos

indexadores  como  indicatores  de  produção,  o  Shanghai  ranking  (2017)  usa  em

quatro dos seus cinco critérios, dados originados do Web of Science para apresentar

sua lista das universidades com melhor desempenho. No Brasil, o fator de impacto

está presente  na distribuição das revistas na lista  Qualis  de algumas disciplinas

(MEC, CAPES 2016a, 2016b),  assim como está presente nos Critérios Scielo de

admissão de periódicos na sua lista de indexação (SCIELO, 2014, p.25).

So far,  so  good, poderíamos dizer  com uma pitada  de ironia,  pois  essa

solução  engenhosa  para  um  problema  crescente  de  excesso  e  dispersão  de

informação,  assim como um meio  de  levantamento  quantitativo  de  produção  de

artigo depende, como dissemos acima sobre os gráficos de Tsunoda e Ammon, da

fiabilidade da fonte desse sistema indexador e de suas estatísticas.

Garfield  desejava  que  seu  índice  fosse  abrangente,  multidisciplinar  e

internacional  (GARFIELD,  1963),  porém não exaustivo.  Como produto  comercial,

não parece ser  mais sedutora a apresentação da disponibilização do que há de

melhor  na  produção  científica?  Além  desse  aspecto  ocluso,  comercial,  havia

certamente  uma  limitação  técnica.  Na  época  em  que  o  índice  foi  criado,  as

limitações  de  investigação,  registro  e  manuseio  de  uma  quantidade  grande  de

informação são compreensíveis69, porém a manutenção desse princípio seletivo se

justifica na era em que a gestão de largas quantidades de dados é feita sem grandes

retorno dentro do ciclo de comunicação.”

68 “Revistas podem ser ranqueadas por frequência e impacto de citações para estudos de política

científica..”

69 Apenas para 613 revistas presentes no índice de 1961, publicadas em 28 países (não listados na

parcela de texto de apresentação do SCI disponibilizado online), geraram um total de 1.370.000

citações. (GARFIELD, 1963, p.ix).
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limitações tecnológicas? Outra inquietação: ainda que seletivo, o Web of Science é

balanceado em termos de países e de línguas?

Para o estado atual, investigamos o Web of Science a partir das listas de

revistas-fonte para 2017, essa lista reúne as publicações que foram usadas para o

estabelecimento dos fatores de impacto (listados no Journal Citation Report), e dos

índices de citação, o Web of Science propriamente dito. A lista,  Source Publication

List for “Web of Science” (2017), indica o título, o editor, ISSN, país e língua. A partir

dela, reorganizamos os dados em algumas tabelas, que trataremos a seguir. 

Antes  de  examiná-la  é  interessante  observar  a  política  linguística

expressamente anunciada pelo porta-voz da Clarivate na apresentação dos seus

critérios de seleção de revistas:

English is the universal language of science. For this reason our focus is
on  journals  that  publish  full  text  in  English  or,  at  the  very  least,
bibliographic information in English. There are many journals covered in
Web of Science Core Collection that publish articles with bibliographic
information in English and full text in another language. However, it  is
clear  that  the  journals  most  important  to  the  international  research
community are publishing full text in English. This is especially true in the
natural sciences. There are notable exceptions to this rule in the arts &
humanities and in social sciences topics. […] English Language full text
is  also  not  always  required  in  some  areas  of  arts  and  humanities
scholarship where the national focus of the study precludes the need for
it. (TESTA, 2016)70.

A pequena frase que abre essa declaração não é apoiada em nenhuma

evidência, é baseada em uma representação sobre o inglês difusa na comunidade

científica.  Se junto a ela não são apresentadas razões mais sólidas,  estudos ou

dados concretos, o seu efeito, todavia é o de uma política linguística com algumas

implicações.  Os  títulos  que  publicam  em  inglês  como  língua  integral  serão

privilegiados e a publicação de informações em inglês serão um pré-requisito. As

70 “O inglês é  a  língua  universal  da ciência.  Por  essa  razão,  nosso foco está  nas  revistas  que

publicam o artigo integral em inglês ou, no mínimo, informação bibliográfica em inglês. Há muitas

revistas  cobertas  no  Web  of  Science  Core  Collection  que  publicam  artigos  com  informação

bibliográfica em inglês e o artigo integral em outra língua, porém está claro que as revistas de

maior importância para a comunidade de pesquisa internacional estão publicando o texto integral

em inglês. Isso é especialmente verdadeiro nas Ciências Naturais. Há exceções notáveis a essa

regra nos tópicos em Artes e Humanidades e nas Ciências Sociais. […] Textos integrais em língua

inglesa também não é sempre requerido em algumas áreas de Artes e Humanidades em que o

foco nacional do estudo dispensa essa necessidade.”
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outras línguas e as pesquisas veiculadas por ela não têm grande interesse: “[...] it is

clear that the journals most important to the international research community are

publishing  full  text  in  English”. Há  ainda  um  efeito  tautológico  posto  em

funcionamento: se estudos forem feitos a partir desse indexador sem considerar a

política linguística, a história e os objetivos desse mecanismo, estes comprovarão

uma dominância do inglês, dominância todavia já determinada na origem, ou seja,

uma conclusão do tipo “o inglês é dominante na ciência, logo deve ser dominante

em quantidade de títulos do Web of Science; o inglês é dominante na ciência porque

é dominante no Web of Science”.

Examinando o mesmo documento, constatamos que a Clarivate não fornece

informações mais claras sobre a seleção dos títulos, assim não se sabe como são

formados e quem compõe os comitês de seleção das revistas. Da mesma forma, o

texto afirma expressamente que faz uma avaliação de “pertinência” de conteúdo,

sem dar detalhes sobre o processo de avaliação, preferindo os títulos que já estão

presentes historicamente no indexador para um tópico ou área, sob a justificativa de

que esses títulos já cobririam uma área existente (TESTA, 2016). Isso tem como

consequência uma possível imobilidade na lista e uma exclusão  a priori  de novas

propostas editoriais  que, por sua vez, mantêm hegemonias de tradições científicas

representadas por suas revistas e por seus comitês editoriais, e de determinadas

localidades e, enfim, por determinadas línguas em detrimento de outras. 

Além disso, quando o texto indica que é preferível a publicação em inglês e

quando  diz  que  pode  aceitar  apenas  a  informação  bibliográfica  (que  inclui  o

abstract), não se sabe em que medida isso é aplicado, nem que fatores guiam a

aceitação  de  uma  língua  que  não  é,  nas  suas  palavras,  “a  língua  universal  da

ciência”. Um dos meios é verificar a distribuição das línguas presentes na lista das

revistas  usadas  na  composição  do  indexador,  a  partir  do  documento  Source

Publication List (Figuras 5, 6 e 7) disponibilizado pela Clarivate Analytics, apesar de

haver algumas imprecisões, como em algumas revistas que foram etiquetadas como

plurilíngues ou em holandês da área de Química, e que são editadas pela Elsevier,

nas quais havia para os volumes mais recentes artigos apenas em inglês.
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Figura 5: Distribuição por línguas em revistas da Source Publication List SCIE, 2017

Fonte: Lista completa. Dados extraídos de CLARIVATE ANALYTICS, 2017a.

A ordenação  dos  dados  que  compõem  a  Source  Publication  List  SCIE

mostra  a  concentração  impressionante  das  publicações  em  língua  inglesa,  em

Ciências Naturais, da Vida e da Saúde, com 87,75% e uma limitação a menos de 1%

para cada uma das outras 22 línguas (exceto a menção  plurilíngue com 8,14%).

Novamente, considerar esses dados sem problematizar o próprio processo de coleta

de  dados  corroboraria  o  primeiro  gráfico  histórico  estabelecido  por  Tsunoda  e

Ammon  da  dominância  do  inglês.  Já  mencionamos  acima  que  as  políticas  da

Clarivate de selecionar revistas em inglês como padrão da ciência, a estabilidade da

lista e o controle do conteúdo pode ter influência sobre a super-representação dessa

língua.

A  Clarivate,  e  uma  parte  não  insignificante  da  comunidade  científica,

sustenta  a  posição da língua inglesa como  A língua da ciência;  admitamos que

efetivamente a situação hipercentral  da língua inglesa seja um facilitador  para a

comunicação científica,  nos vêm a dúvida, o uso dessa língua garante presença

isonômica dentro da lista de referência do Web of Science e, portanto, dentro de

todo  o  conjunto  de  indicadores  estatísticos  da  empresa,  como  o  fator  impacto?

Organizamos os dados da mesma lista apenas para os títulos que usam o inglês
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como língua única ou dominante, segundo a informação da própria lista, distribuídos

por países em que as revistas são publicadas:

Figura 6: Revistas publicadas em inglês, segundo a Source Publication List SCIE,

2017, distribuídas por países

Fonte: CLARIVATE ANALYTICS, 2017a, extrato. Ver Anexo 1 para a lista completa de países.

A distribuição da presença da língua inglesa por países mostra um grande

desequilíbrio da composição dessa lista fonte. Apenas Estados Unidos e Inglaterra

perfazem  59,82%  do  total  de  países  que  usam  a  língua  inglesa  e  66  países

participam, cada um, com menos de 1% do total e somados respondem por apenas

12,31%. Evidentemente, países de língua inglesa materna possuem mais títulos em

língua inglesa,  assim como a  vantagem na escrita  se  lembramos exigências  de

editores como Elsevier (Figura 1),  porém isso não explica a super-representação

desses  países  em  um instrumento  que  se  quer  não  apenas  internacional,  mas

padrão da publicação científica. A crer nessa lista, as melhores revistas das Ciências

Naturais, da Vida e da Saúde estão sediadas nos EUA e Inglaterra, a partir dos seus

critérios de pertinência, representatividade do campo e avaliação de conteúdo, sem

informar quem elaborou a lista e que critérios mais finos essas pessoas adotaram.

Enfim, a lista surpreende colocando Alemanha com uma participação de apenas

5,19%  assim  como  Suíça  com  apenas  2,36%,  dois  países  conhecidos  pela

considerável inovação científica e técnica e deixa 66 países com uma participação
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que não chega, para cada um, a 1%, sem contar a exclusão de 116 países dos 195

Estados independentes71 com reconhecimento internacional.

Para o caso de Artes e Humanidades (Figura 7), apesar do reconhecimento

do papel importante das línguas nacionais nas diretrizes gerais (TESTA, 2016), o

inglês ainda ocupa a fatia de 65,64%. O gráfico para essa área poderia  levar à

interpretação  da  perda  de  espaço  tradicionalmente  ocupado  por  determinadas

línguas/tradições em favor de uma publicação global que passa pela língua inglesa,

isso  é  bastante  questionável  já  que  nessa  área  parece  ser  menos  importante

divulgar com o máximo de economia e com o máximo de alcance do que acessar a

produção de determinadas comunidades científicas/ tradições científicas, além do

próprio  fato  de  que o debate  de questões nacionais  ou  regionais  passam pelas

língaus do extrato inferior ao hipercentral.  Ou seja, os pesquisadores dessa área

buscam as  produções  situadas  em determinadas  culturas  e  realizadas  por  uma

multiplicidade de línguas, assim, para dar o exemplo de uma área com a qual somos

familiarizados,  em  História  a  presença  forte  da  tradição  francesa  (História  das

Mentalidades,  História  Cultural,  História  quantitativa)  faz  seus  pesquisadores

buscarem a produção nessa língua, assim como a tradição italiana da Microhistória

dá força a essa língua, acessar informações sobre a vertente da Cultura Histórica

passa necessariamente pela língua alemã e se o inglês está presente, é certo que é

usado como língua hipercentral,  é  usado também por  seu interesse local,  como

língua representativa de uma tradição (por exemplo da História Social inglesa). Aliás,

é questionável partir do próprio artigo para a publicação nessa área, que precisa de

muito mais que quinze páginas para elaborar uma reflexão digna da área e que

apenas um sistema de avaliação de produtividade pode constranger seus eruditos a

apertar-se em uma camisa tão estreita.

71 Segundo o departamento de Pesquisa e Inteligência dos Estados Unidos, setembro de 2017.
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Figura 7: Distribuição por línguas em revistas da Source Publication List for “Web of

Science”: Arts & Humanities Citation Index AHCI, 2017

Fonte: CLARIVATE ANALYTICS, 2017b. Lista completa.

Parece-nos que essas inconsistências advêm de fato de um viés original dos

dados reunidos nos indexadores, que se tomados como representação objetiva da

distribuição  da  produção  científica  mundial  pode  levar  a  má  verificação  da

performance de um país ou da distribuição de uma língua para a função científica,

assim como reforçar a série de representações que mencionamos anteriormente. 

Na verdade,  além da forma como esses dados são recolhidos é preciso

questionar  o  próprio  critério  de  seletividade  adotado  pelos  indexadores.  Em um

momento em que os meios para explorar a informação se tornam cada vez mais

avançados, com a digitalização de arquivos, anotações estruturais e de conteúdo,

motores  de busca,  mineração de informações,  mapeamento  de imagens não há

sentido em pré-restringir o campo de busca, já que é de conhecimento de que se

fala e, portanto, é difícil dizer que um produto da inteligência humana tenha valor

apenas a partir do periódico que o carrega.

Esse padrão de seletividade, tem origem em outra situação histórica, em

uma  época  de  crise  e  de  aquisição  da  produção  em  papel.  Em 1934,  Samuel
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Bradford  publicou  um  artigo72 com  uma  proposta  para  reduzir  os  custos  das

bibliotecas em situação financeira delicada, no contexto pós  crash de 1929, sem

comprometer  a  reunião  da  bibliografia  mais  significativa  para  os  seus  usuários

(GUÉDON,  2001).  O  objetivo  era  estabelecer  um  número  restrito  de  revistas

indispensáveis, através do trabalho dos bibliotecários em identificar as revistas de

referência  para  várias  áreas  e  permitir  que,  finalizada  essa  primeira  reunião

essencial,  se  proceda  à  aquisição  de  títulos  de  valor  secundário  para  uma

determinada  área.  A partir  disso,  a  dita  Lei  de  Bradford  estabeleceu  um critério

matemático  puramente  convencional  para  estabelecer  o  número  de  revistas

necessárias para cobrir uma área e ainda permitir a aquisição de alguma revista a

mais  a  partir  de  uma  estimativa:  para  cobrir  uma  área,  seriam  necessárias,

suponhamos, 5 revistas, que geram 12 artigos interessantes... para encontrar outros

12 artigos interessantes seriam necessárias, supomos, 10 revistas, logo o fator de

referência para as revistas será 2 (10/5=2).  A partir  dessa estimativa meramente

algébrica, o raciocínio estabelece que para encontrar uma nova série de revistas,

pertencentes a um 3º nível de importância seria necessário multiplicar o número de

revistas  do  nível  anterior  (10)  pelo  multiplicador  2,  logo  seriam  necessárias  20

revistas.  Essa  “lei”  foi  chamada  de  lei  de  dispersão  (scattering)  já  que  vai

multiplicando o número de revista para os níveis de importância secundários, na

época da criação do SCI, pelo ISI de Garfield, a sua ideia é a de que não se deve

pensar em disciplinas, mas em ciências como um todo e que um número pequeno

de revistas,  de 500-1000 (GARFIELD,  1962-1973)  títulos,  dariam conta de 80%-

100%  de  todas  as  referências,  uma  lei  de  concentração  de  referências  que

argumenta  que  apenas  um  número  restrito  de  revistas  mais  importantes  seria

suficiente para dar conta da literatura mais relevante, e todo o resto é dispensável

por não exercer peso considerável, segundo Garfield.

Essas “Leis” e os indexadores que se apoiam nelas tiveram o objetivo inicial

de reduzir custos para as bibliotecas, sem ter nenhum compromisso fundamental

com  a  circulação  do  conhecimento  científico,  sua  função  é  econômica  e

biblioteconômica. Não é a partir de um critério de qualidade da produção da ciência

que guia esse raciocínio, mas um critério quantitativo. Além disso, o Web of Science

72 BRADFORD, Samuel C. “Sources of information on specific subjects”. Engineering, Vol. 137, p.85-

86, Jan. 1934.
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foi criado na área anglófona ainda que com uma visada internacional, portanto isso

aumenta a probabilidade de que haja uma grande representação da produção em

inglês, sobretudo se os comitês de seleção dos títulos não forem internacionais nem

equilibrados,  já  que  o  conhecimento  de  outras  línguas  e  de  outras  tradições

científicas, bem como das questões que inquietam as diferentes partes do globo são

pré-requisitos importantes para uma cobertura mais adequada do conjunto mundial

da produção científica. Após a Segunda Guerra, a ascensão definitiva do inglês à

hipercentralidade faz dos indexadores ferramentas privilegiadas para os cientistas e

principalmente como referência internacional para as instituições de fomento. Esse

reforço de poder da área anglófona reforça por sua vez a posição de polaridade de

determinadas revistas, o Web of Science valida e mantém essa situação inalterada.

Mesmo cientes da posição hegemônica do inglês e de alguns dos países

anglófonos, governos de várias nações usam ainda assim esses indicadores para

analisar  a  qualidade  da  produção  nacional,  como  é  o  caso  da  França,  com  o

Observatoire des Sciences73, que usa o ISI para estabelecer suas estatísticas sobre

a performance da ciência francesa, ou para o Brasil, em que há áreas que apoiam-

se  nesses  indicadores  para  classificar  os  periódicos  e  o  desempenho  dos  seus

pesquisadores. Por exemplo, os critérios Qualis para a área de Química avalia a

produção em periódicos a partir do fator de impacto da Clarivate, o qual é baseado

no Web of  Science,  relegando ao nível  B5 os periódicos indexados no Scielo  e

Scimago (MEC; CAPES, 2016) e não conferindo nenhuma pontuação aos periódicos

que não têm fator de impacto, ainda que estejam indexados em outras ferramentas.

Quando os critérios de indexação são controlados pela própria comunidade

científica, por exemplo a partir de indexadores sediados nas universidades, como é

o  exemplo  do  DOAJ74,  ou  quando  a  própria  rede  de  pesquisadores  troca

informações, não apenas a partir de conferências e encontros científicos, mas em

73 http://www.obs-ost.fr/frindicateur/analyses_et_indicateurs_de_reference 

74 O DOAJ,  Directory  of  Open Access Journals,  https://doaj.org/,  é  uma plataforma administrada

coletivamente por pesquisadores, que indexa e provê acesso a revistas de alta qualidade, com

avaliação por pares. Foi lançada em 2003, pela Universidade de Lund (Suécia), segundo o site

com 300 referências de revistas chegando a hoje a mais de 10.000 revistas (dezembro de 2017)

cobrindo todas as áreas das Ciências Naturais, Tecnologias, Ciências da Saúde, Ciências Sociais,

Humanidades. 
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um  mundo  digital,  também  a  partir  das  redes  sociais  de  pesquisadores,  como

Academia.edu,  Researchgate  ou  a  rede  HAL  de  armazenamento  de  arquivos

publicados ou em manuscrito em acesso livre75. Nesses modelos não proprietários

de  publicação  e  indexação,  guiados  pela  livre  circulação  de  ideias,  a  lista  de

participações pode mudar bastante de figura em relação àquelas que listamos para

o Web of Science. 

Para  o  Brasil,  por  exemplo,  temos um dado interessante  proveniente  do

DOAJ.  Fizemos  um  levantamento  em  fevereiro  de  2017  para  a  área

“Filologia/Linguística”, obtendo duas listas: a primeira (Tabela 5) lista até o 10º lugar

as revistas publicadas por países de um total de 207 revistas, a segunda (Tabela 6)

lista as entradas de artigos em relação à língua publicada, de um total de 36.591

artigos recenseados.

Tabela 5: Entradas para revistas e por país em Filologia/Linguística – DOAJ (2017)

País Entradas País Entradas

Brasil 45 Indonésia 7

Espanha 33 Itália 6

Polônia 11 França 6

Estados Unidos 9 Rússia 5

Romênia 9 Eslovênia 4

Fonte: https://doaj.org/, levantamento nosso, em fevereiro de 2017.

Tabela 6: Entradas para artigos e por língua de publicação em Filologia/Linguística –

DOAJ (2017)

Língua Entradas Língua Entradas

Inglês 27.221 Espanhol 5.610

Português 13.708 Russo 4.336

Espanhol (Castelhano) 10.500 Alemão 3.710

Francês 8.439 Turco 2.975

Italiano 6.065 Catalão, Valenciano 1.573

Fonte: https://doaj.org/, levantamento nosso, em fevereiro de 2017.

75 HAL é  um repositório  eletrônico  livre,  destinado  ao  armazenamento  e  difusão  de  artigos  de

pesquisa  e  teses,  publicadas  ou  não,  produzidas  por  instituições  de  pesquisa  francesas  e

estrangeiras. Ver. https://hal.archives-ouvertes.fr/.
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Esse  resultados  contrastam com aqueles  que  observamos  anteriormente

nas Figuras 5-7 e particularmente o desempenho do Brasil poderia causar alguma

euforia,  mas da mesma forma que os dados recolhidos para o  Web of  Science

precisam ser avaliados de acordo com os critérios de coleta, também estes do DOAJ

precisam ser compreendidos no seu próprio contexto. Esses números não podem

levar à conclusão de que o Brasil publica mais em Linguística do que qualquer outro

do mundo, procedimento de extrapolação que costuma ser realizado a partir  dos

indexadores  proprietários,  o  que  eles  mostram  é  que  há  um  forte  impulso  à

publicação  em  Open  Access,  Livre  Acesso,  nesse  país.  Se  Estados  Unidos

aparecem em 4o. Lugar com apenas 9 revistas indexadas, isso se deve à diferença

dos  modelos  dominantes  de  publicação  e  não  a  uma  fraca  publicação  em

Linguística. Enquanto as revistas brasileiras são em grande parte resultado da ação

de  Programas  de  Pós-Graduação,  de  grupos  de  pesquisa  ou  de  sociedades

científicas, com financiamento público e geridas pelos próprios pesquisadores; as

revistas que circulam nos Estados Unidos, por exemplo, são impactadas pela forte

presença  dos  editores  proprietários  (VAJOU  et  al.,  2009;  GUÉDON,  2001;

DEWATRIPONT et al, 2006), particularmente no controle das revistas de referência. 

No contexto americano, de um lado, as dificuldades no financiamento das

revistas em um contexto de crise pós  Crash de 1929 levou editores a procurarem

modos de sustentar suas iniciativas, entre elas, a venda dos direitos de publicação,

mas não a comissão de edição, para casas de edição. De outro, em um contexto de

crise, a aquisição custosa de material para as bibliotecas, associadas as propostas

biblioteconômicas do estabelecimento de um número mais restrito de revistas (Lei

de Bradford e a criação do SCI) resultou na elevação de um número limitado de

periódicos  à  categoria  de  revistas  de  referência. Guédon  (2001)  descreve  a

implantação desse modelo, mencionando a sua motivação comercial, percebida na

sua  consequência  mais  visível,  a  serial  pricing  crisis [crise  dos  preços  dos

periódicos], ou seja da elevação a preços exorbitantes dos valores de aquisição de

periódicos científicos:

La crise des prix des périodiques commença à apparaître au début des
années  soixante-dix,  quelques  années  après  le  début  du  SCI.  Ce
décalage dans le temps peut être interprété comme le délai nécessaire à
la digestion des implications économiques de l’apparition des ‘revues de
référence’ et à la mise en oeuvre de nouvelles stratégies commerciales.
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Les  revues  de  référence  furent  rapidement  la  cible  des  entreprises
commerciales  à  partir  de  la  fin  des  années  soixante:  dès  lors,  de
nombreuses maisons d’édition n’eurent de cesse de faire main basse sur
ces titres, en recourant à divers moyens : acquisition directe, vente de
service  de  publication  et,  bien  sûr,  un  certain  nombre  de  fusions  et
acquisitions spectaculaires. La publication des revues scientifiques est
un domaine dont la concentration croît à un rythme soutenu. Elsevier,
aujourd’hui  Reed-Elsevier,  a  atteint  des  dimensions  colossales.  Il
contrôle maintenant à peu près 20% des publications de référence. Sa
dernière  acquisition  menée  avec  succès  est  celle  d’Academic  Press
(dans  le  cadre  de  l’arrangement  Harcourt  Brace).  (GUÉDON,  2001,
p.19)76

Quanto às línguas, a Tabela 6 confirma a situação hipercentral  do inglês,

com  duas  vezes  mais  entradas  de  artigo  em  relação  ao  segundo  colocado,

português. Outra informação interessante é a presença importante de português,

espanhol, francês e italiano na lista de línguas muito utilizadas na Linguística, em

acesso  livre,  no  indexador  DOAJ.  Isso  sugere  que  essas  línguas  são  meios

importantes para a divulgação plurilíngue em uma proporção muito  superior  aos

menos de 4% da lista para Artes e Humanidades do Web of Science. Isso, porém é

uma  conjectura  na  medida  em  que  a  tabela  6  trata  apenas  de  uma  disciplina,

enquanto  a  Figura  7,  acima,  trata  de  uma  grande  área,  Artes  e  Humanidades,

portanto para comparar de modo mais equilibrado listamos abaixo a lista do DOAJ

de  línguas  (Figura  8)  e  de  países  por  língua  inglesa  (Figura  9),  de  Sciences,

comparáveis respectivamente às Figuras  5 e 6.

76 “A crise dos preços dos periódicos começou a aparecer no início dos anos 1970, alguns anos após

o início do SCI [Science Citation Index]. Essa diferença no tempo pode ser interpretada como o

prazo necessário à digestão das implicações econômicas da aparição das ‘revistas de referência’

e o emprego de novas estratégias comerciais. As revistas de referência foram rapidamente alvo

das empresas comerciais a partir dos anos 1960: desde então, numerosas casas de edição não

cessaram de pilhar esses títulos, recorrendo a diversos meios: aquisição direta, venda de serviços

de publicação e, certamente, um certo número de fusões e aquisições espetaculares. A publicação

das revistas científicas é um domínio cuja concentração cresce a um ritmo constante. Elsevier,

hoje Reed-Elsevier, atingiu dimensões colossais. Ela controla hoje, cerca de 20% das publicações

de referência. Sua última aquisição, concluída com sucesso foi a da Academic press (no quadro

do acordo Harcourt Brace).
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Figura 8: Distribuição por línguas em revistas de Ciências Naturais77 – DOAJ, 2017

Fonte:  https://doaj.org/subjects ,  levantamento  nosso.  Extrato,  ver  Anexo  2  para  a  lista

completa78.

 Ainda que o inglês apareça como dominante na área das Ciências Naturais,

77 O DOAJ agrupa sob o título Sciences, que em língua inglesa normalmente se refere às Ciências

Naturais,  as  disciplinas:  Astronomia,  Biologia  (Geral),  Botânica,  Química,  Geologia,  Anatomia

Humana, Matemática, Microbiologia, História Natural (Geral), Física, Fisiologia, Ciências (Geral),

Zoologia. https://doaj.org/subjects. 

78 Diferentemente  do  Web  of  Science,  DOAJ  não  disponibiliza  uma  lista  base  de  revista.  Os

periódicos vão sendo incluídos à medida que são avaliados pelo comitê de editores, por isso o

número de revistas pode variar no tempo. Para as Figuras 8 e 9, consideramos as informações

disponíveis em dezembro de 2017, as quais podem ser examinadas integralmente no Anexo 2.

Para a página específica de onde os dados foram obtidos e uma informação atualizada, ver sob a

etiqueta Sciences, a lista de revistas disponíveis https://doaj.org/subjects.
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com 56,94% no DOAJ, a figura ainda está muito longe dos 87,75% no SCIE, além

disso, o que a figura 8 nos indica é que espanhol, português, indonésio, russo e

francês são meios importantes de veiculação de conhecimento em acesso livre, nas

suas  áreas  de  atuação  e  de  modo  mais  modesto,  certamente,  já  que  o  inglês

mantém seu status de língua hipercentral. 

Além disso, a utilização do inglês para a publicação em acesso livre aparece

de modo mais equilibrado, em lugar de EUA e Inglaterra dominarem praticamente

dois terços da publicação (cf. Figura 6), na Figura 9 abaixo, o topo da publicação,

ocupada pela Alemanha, é de apenas 11,16% e a distribuição do uso do inglês por

outros países é bem mais equilibrada. Não surpreendentemente, Estados Unidos

aparecem com uma participação de apenas 2,89% (8o lugar), isso indica não que

EUA publiquem pouco em inglês, mas que seu modo de veiculação periódico passa

por  um modelo  comercial  e  muito  pouco  pelo  acesso  livre,  como mencionamos

acima.

Figura 9: Revistas publicadas em língua inglesa, em Ciências Naturais, distribuídas

por países – DOAJ, 2017

Fonte: https://doaj.org/subjects, levantamento nosso. Extrato, ver Anexo 2 para a lista completa
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 Defender o uso exclusivo do inglês baseando-se apenas no argumento de

que ele seja uma língua comum, franca é tomar de modo muito raso as questões de

poder que estão sob a posição hipercentral dessa língua. Atores como os governos,

editores,  institutos  exercem  pressão  sobre  a  manutenção  de  um  língua,  mas

também de diversas  práticas  científicas.  Critérios  internacionalizados  como a  de

áreas como a química estão inseridas dentro de uma lógica global, como vimos para

o Qualis Química, que usa o critério de fator de impacto da Clarivate Analytics para

classificar  a  produção  docente  em  periódicos.  Há  língua  dominante,  há  ciência

dominante, há pensamento dominante. É estando advertido dessa situação que se

pode pensar em outras vias, em políticas, em políticas da linguagem, em políticas da

ciência. Ao contrário, se se realizar o mesmo tipo de estudo baseado nos mesmos

indexadores, nos mesmos pré-julgamentos, tem-se um círculo vicioso que se fecha:

predomínio  contemporâneo  do  inglês  por  questões  históricas,  geopolíticas,

econômicas – ação dos governos e instituições avaliadoras (campo das políticas

científicas)  –  pesquisadores  sem  controle  das  políticas  científicas  nacionais  ou

levados pelas representações – imposição de determinadas revistas de referência –

controle dessas revistas por editoras proprietárias – e fechando o ciclo, reforço da

língua inglesa desta  vez  monolíngue  hipercentral...  Parece  que  outro  quadro  de

análise precisa ser levado em conta para descrever o uso das línguas na ciência de

modo científico: acompanhar o desenvolvimento do Open Access, das redes sociais

(ex. Academia.edu e Researchgate), dos repositórios (como o HAL), dos indicadores

de publicação de livros; e para a própria ciência, tomando-a em sua completude, a

partir de estudos sociolinguísticos, como o proposto por Hamel (2013, p.352, 355 e

357), que ultrapassem o artigo, parte pequena da totalidade da atividade científica. 
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3 DA SITUAÇÃO DAS LÍNGUAS À LINGUAGEM CIENTÍFICA

Nos capítulos anteriores tratamos das línguas em um sistema hierárquico de

distribuições de funções e status, falávamos em inglês, francês e tantas outras como

etiquetas postas em comparação. Quando discutíamos essas questões, na verdade,

estávamos  falando  nas  línguas  de  modo  absoluto  sem  examinar  a  linguagem

utilizada  por  essas  línguas  para  a  escrita  científica.  Chegamos  a  tratar  dessa

questão ao  mencionar  o  corte  cultural  exercido  pela  língua  (WHORF,  1940)  e

notavelmente pelo exemplo das diferenças de percepção dos fenômenos segundo

diferentes terminologias com o caso (false start x amorce).  Apesar da necessidade

de  investigar  as  diferenças  culturais  na  elaboração  do  conhecimento  científico,

nosso  trabalho  não  adotou  esse  ponto  de  vista  contrastivo  e  antropológico,  por

restrições  de  tempo  e  escopo,  optando  por  investigar  exclusivamente  a  língua

francesa e de um ponto de vista textual/retórico. Malgrado essa lacuna, esperamos

tratar  a  escrita  científica  não  como  uma  linguagem  transparente  e  livremente

intercambiável entre as línguas, mas como uma linguagem que carrega marcas da

cultura  e  principalmente  das  comunidades  discursivas  que  a  utiliza.  A  língua

francesa,  então,  serve  de  mote  para  mostrar  que  até  na  forma  a  ciência  sofre

interferência das comunidades científicas e ao mesmo tempo, ao fazer a análise

dessa língua pensamos responder a um objetivo aplicado, próprio ao campo das

políticas  linguísticas,  o  de  analisar  para  potencializar  a  difusão  da  língua  ou  a

aplicação didática para o francês língua estrangeira.

A partir daqui nos distanciamos das línguas na ciência, para considerar a

linguagem científica. Comecemos pelas palavras do francês Chales Durand para

pensar nas implicações da língua sobre a seleção e organização do conhecimento

científico:

Publishing in English means going along with rules set by others for the
reporting of results and their evaluation. Therefore, to publish in English
is  implicitly  to  subscribe  to  the  system  of  citations  and  to  strive  to
maximise  impact  factors  but,  in  the  process,  scientists  who  are
peripheral  to  this  system  have  necessarily  to  align  their  research
objectives to ‘fashionable’ topics, in line with the work of their evaluators.
Their work appears in the wake of pioneering studies, done by scientists
who are at the centre of that system and who set the topics and the
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trends. Therefore, ‘peripheral’ scientists can end up following the centre
and stop innovating. Promotion and professional advancement then go
to scientists who conform best to the system. Work from the periphery
adds less and less value to research, and the most competent people at
the periphery start turning away from scientific research. Real creativity
is a rupture to traditions, opposes conformity and cannot be impeded by
artificial  constraints  without  reducing most  of  its  strength.  There is  no
doubt  that  the  declining  quality  of  academic  research  in  continental
Europe is related to the gradual replacement of some exceptional talents
by a new generation of trend followers, whose emergence is fostered by
the obligation to publish in English, and who abide by evaluation rules
that already act as a mental straitjacket. (DURAND, 2006, p. 54)79

A  que  tipos  de  regras  os  cientistas  se  submetem  quando  publicam,

quaisquer  que  sejam  as  línguas,  mas  especialmente  em  inglês?  As  regras,  ou

melhor  dizendo,  os  critérios  de  avaliação  dos  artigos  submetidos  referem-se  a

diversos  aspectos.  Um  deles  é  a  questão  editorial:  será  o  artigo  submetido

condizente com o perfil e o recorte temático/disciplinar da revista? Esse critério é

razoável se há uma multiplicidade de perfis, de títulos, e se há conselhos editoriais

de diversas origens, porém vimos anteriormente que há um afunilamento provocado

pelo  surgimento  das revistas  de  referência  e  disso  a  permanência  dos  mesmos

títulos como os mais importantes ou como modelos editoriais para os campos. Além

disso,  o  indexador  mais  influente  atualmente,  o  Web  of  Science,  faz  uma  pré-

exclusão de periódicos caso um determinado campo já seja coberto por um título já

indexado, portanto, lembrando a concentração de países e línguas que vimos no

79 “Publicar em inglês significa seguir  as regras estabelecidas por outros para a reportagem dos

resultados e sua avaliação. Portanto, publicar em inglês é implicitamente subscrever ao sistema

de citações e lutar  para maximizar  fatores de impacto,  mas,  no processo,  cientistas que são

periféricos  a  esse  sistema  devem  necessariamente  alinhar  seus  objetivos  de  pesquisas  aos

assuntos “em voga”,  na linha de trabalho dos seus avaliadores.  Seus trabalhos aparecem na

esteira dos estudos pioneiros, desenvolvidos por cientistas que estão no centro desse sistema e

que estabelecem os tópicos e as tendências. Assim, os cientistas 'periféricos' poder acabar por

seguir o centro e parar de inovar. A promoção e avanço profissional então são acordados aos

cientistas que melhor se conformam ao sistema.  O trabalho da periferia  acrescenta cada vez

menos  valor  à  pesquisa  e  as  pessoas mais  competentes  da  área  começam a  afastar-se  da

pesquisa  científica.  A verdadeira  criatividade  é  uma  ruptura  contra  as  tradições,  opõe-se  à

conformidade e não pode ser impedida por constrições artificiais sem que seja reduzida a maior

parte da sua força. Não há dúvidas de que o declínio da qualidade da pesquisa acadêmica na

Europa continental está relacionada à gradual substituição de talentos excepcionais por uma nova

geração de seguidores de tendências, cuja emergência é favorecida pela obrigação em publicar

em inglês e que obedecem regras de avaliação que já agem como camisas de força mental.”
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capítulo anterior, há o estabelecimentos de regras que, como vimos, são em grande

parte provenientes das áreas anglófonas, com seus critérios e suas tendências.

Outro critério é o de qualidade: terá sido o estudo submetido a uma revista

realizado corretamente, o autor demonstra conhecer a literatura do seu campo de

estudo, o artigo é relevante...? Os padrões de avaliação sobre a qualidade de um

estudo dependem não apenas de critérios gerais de boa ciência para resguardar a

revista da publicação de estudos falsos ou falhos, mas dependem também de quem

define  e aplica  os  critérios  de  avaliação.  Durand deixa  isso  muito  claro,  são os

cientistas no centro do sistema de publicação, atravessado pela concentração anglo-

saxã  e  em língua  inglesa,  que  podem determinar  os  assuntos  mais  relevantes,

segundo suas próprias áreas de atuação e seus próprios interesses. A avaliação da

justeza e pertinência de um artigo repousa também sobre o quanto determinado

método ou disciplina estão ou não bem assentados e reconhecidos na literatura e no

quanto o grupo que os adota detém poder (FOUCAULT, 1999 [1971]). Os critérios

mais impessoais, são avaliados por um comitê real, com todas as subjetividades

necessariamente presentes nos seres humanos. Assim, um critério aparentemente

isento, como mostrar o domínio da literatura do próprio campo, não está livre do

problema da determinação do que é a literatura mais relevante, sobretudo quando

as estatísticas dos mais citados interfere nessa determinação. 

Outras razões insólitas aparecem, como o exemplo de um artigo publicado

no  blog  da  Elsevier,  contendo  a  advertência  do  editor  de  uma  das  revistas

publicadas pela casa editorial de que os textos apresentados podem ser recusados

por  serem entediantes  (THROWER, 2012).  “It's  boring!”  [É  tedioso!]  é  como ele

sumariza as situações em que o conselho, ou o primeiro editor que avaliar o texto,

ache que um artigo (ou resumo!) não seja interessante para o seu leitorado ou se

pensam que o estudo não seja interessante para o campo.

De todos os critérios, não exaustivamente mencionados, nos interessa o da

língua. Se observarmos as primeiras palavras de Durand, as regras não são apenas

as  de  avaliação,  mas  também as  da  própria  reportagem dos  resultados,  o  que

implica  no  discurso  que  organiza  a  apresentação  das  descobertas  e  análises

científicas. É difícil avaliar o quanto diferenças de línguas e comunidades implicam

em diferenças de modos de reportar as pesquisas quando se está situado em um
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modo tão globalizado de se produzir  a ciência.  Nos seus gêneros textuais vê-se

muitas similaridades em uma escala global, que colocam dificuldades em identificar

se essa proximidade é um efeito do domínio de uma área linguístico-cultural sobre

as  outras  ou  se  é  um  processo  histórico  comum  das  ciências  ocidentais  que

depende mais das disciplinas que das línguas. Apenas um estudo de gênero textual

que verificaria ao mesmo tempo os textos na duração histórica, nas disciplinas e nas

áreas  linguístico-culturais  poderia  verificar  se  língua-cultura  e/ou  disciplina

produziram modos diferentes de reportar e como acontece a homogeneização das

formas científicas. Esta, aliás, reforça a ilusão de que o conteúdo da ciência seria o

mesmo independente da língua utilizada e que haveria, no singular, uma linguagem

científica. 

Os limites do nosso estudo permitem apenas esboçar uma análise dessas

linguagens da ciência, a partir de um gênero textual, em apenas uma língua e em

um  corte  sincrônico.  Escolhemos  o  resumo  de  artigo  em  francês,  já  que  sua

extensão limitada permite uma avaliação da totalidade do texto, assim como uma

análise  qualitativa.  Há  outras  razões  para  a  escolha  desse  gênero,  que  serão

explicitadas  mais  além,  na  discussão  dos  seus  propósitos  comunicativos  e  que

poderão situar melhor a relevância em se analisar um gênero bem mais modesto

que o seu gênero-mãe, o artigo de periódico especializado.

Escolhemos também investigar o gênero dentro de uma mesma disciplina, a

Linguística, em primeiro lugar porque dentro dessa única área há uma diversidade

de subdisciplinas que se alinham desde à ciências experimentais, como a Fonologia

experimental  ou os Estudos Cognitivos,  até subdisciplinas  que estão muito  mais

próximas das Humanidades. Pressupomos que ambas têm modos de fazer ciência

muito diversos. Assim, em vez de comparar uma generalização da Linguística com

uma generalização da Química, por exemplo, optamos por mostrar a diversidade de

modos de escrever dentro de comunidades mais localizadas. Isso também se apoia

em  um  estudo  prévio,  ainda  não  publicado,  para  revistas  brasileiras  em  língua

portuguesa, o qual sugeriu que há diferenças significativas nos modos de organizar

o texto dentro da própria Linguística, de acordo com subdisciplinas. Enfim, com isso

seguimos também as sugestões de Grossmann (2012) para uma análise mais fina

das comunidades científicas.
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3.1 LINGUAGEM CIENTÍFICA

O estabelecimento do modo de fazer a ciência é um longo processo histórico

de transformações tanto  no modo de investigar  quanto  no modo de reportar  as

descobertas. O conhecimento científico constituiu-se como um meio de investigar o

mundo que, na modernidade e contemporaneidade, se contrapôs ao senso comum,

à religião, à doxa e, mesmo, ao modo de investigação filosófico, quanto aos seu

caráter  empiricista.  A  ciência  seria  um  modo  objetivo  de  apreender  o  mundo,

realizado  através  do  estabelecimento  dos  métodos  científicos,  das  teorias  e  em

grande  parte  através  de  um  discurso  controlado.  Mais  que  uma  atividade

laboratorial, segundo Bazerman, o desenvolvimento da ciência é em larga medida o

desenvolvimento de um modo de reportar... específico, identificável e comunitário:

An introspective  phenomenology  of  religious  experience  or  a  political
speech or  an  annual  report  is  no  less  nonfiction  than an account  of
doings in a room at a physics laboratory. Differences of nonfictions hang
on differences of accountabilities (of both degree and kind) that connect
texts to the various worlds they represent and act on. […] The scientific
enterprise  is  built  on  accounts  of  nature,  and  the  development  of
scientific  discourse  can  be  seen  as  the  development  of  ways  of
presenting  accounts.  Other  types  of  communities  may  have  other
fundamental  accountabilities  and  means  of  enforcing  and  elaborating
these accountabilities. (BAZERMAN, 1989a, p.60)80.

 A  ciência,  quanto  ao  modo  de  reportar,  é  feita  através  de  estilos

considerados adequados às práticas e às pressuposições estabelecidas dentro das

comunidades  científicas.  Quando  se  menciona  o  estilo,  geralmente  aparece

subentendida uma questão meramente formal, de expressão individual, ou própria

aos textos literários, em contraste aos quais os textos da ciência seriam claros e

“sem estilo”, universais, já que seus conteúdos refletiriam os dados da natureza, não

80 “Uma fenomenologia introspectiva da experiência religiosa ou um discurso político ou um relatório

anual são não menos não-ficção que o relato das ações em um laboratório de física. Diferenças

entre as não-ficções residem em diferenças de narrativas [accountabilities] (em grau e em tipo)

que  conectam os textos  aos vários mundos que representam e sobre  os  quais  agem. […]  A

empresa  científica  é  construída  sobre  relatos  [accounts]  da natureza  e o  desenvolvimento do

discurso científico pode ser visto como o desenvolvimento de modos de relatar [accounts]. Outros

tipos de comunidades podem ter outras narrativas [accountabilities] fundamentais e meios para

reforçar e elaborar essas narrativas [accountabilities].”
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os da subjetividade:

C’est le cas par exemple de Kocourek qui le résume [o estilo científico] à
travers quatre traits  principaux :  systématisation notionnelle ;  précision
sémantique  avec  un  tabou  des  métaphores ;  neutralité  émotive  et
affective avec un tabou du « moi » ;  économie formelle accompagnée
d’un  tabou portant  sur  le  narratif.  Le  premier  critère  se  fonde sur  le
découpage du champ notionnel  considéré et  concerne également  les
techniques, et de manière générale, tout domaine spécialisé ; le critère
de  précision  sémantique  est  sans  doute  un  critère  définitoire
relativement efficace, mais il est insuffisamment discriminant (il est peut-
être encore plus requis dans le domaine technique que dans le domaine
scientifique) ;  le  tabou  des  métaphores  renvoie  à  une  conception
ornementale des métaphores, alors que les métaphores ont souvent une
fonction  interprétative  ou  heuristique  et  sont  parfois  utilisées  dans  le
style scientifique. De même, le critère de neutralité émotive et affective
se fonde sur la nécessité de l’effacement énonciatif, or cet effacement
n’entraîne pas celui du sujet épistémique ; l’idée que le sujet épistémique
ne se confond pas avec la personne individuelle du chercheur n’oblitère
donc pas la nécessité du positionnement scientifique. Enfin, le tabou sur
le  narratif  s’applique mal  aux  sciences humaines,  et  même dans  les
sciences  exactes,  certaines  formes  de  récit  peuvent  être  trouvées.
(GROSSMAN, 2012, p. 145)81.

Além desses aspectos gerais, os escritos da ciência são marcados por uma

forte normatização, alguns gêneros mais que outros, que regula a estrutura interna e

mesmo o uso de determinados elementos linguísticos. No Brasil,  por exemplo, a

mesma instituição que estabelece padrões para a produção em série da indústria, a

ABNT,  também  regula  aspectos  textuais;  ou  então  no  campo  da  Psicologia,  a

regulação fornecida pela Associação Americana de Psicologia (APA),  empregada

81 “É por exemplo o caso de Kocourek qui o resume [o estilo científico] através de quatro traços

principais:   sistematização  nocional;  precisão  semântica  com  um  tabu  sobre  as  metáforas;

neutralidade emotiva e afetiva com um tabu sobre o 'eu'; economia formal acompanhada de um

tabu sobre o narrativo. O primeiro critério se funda sobre o recorte do campo nocional considerado

e concerne igualmente às técnicas e de maneira geral cada domínio especializado; o critério da

precisão  semântica  é  provavelmente  um  critério  definidor  relativamente  eficaz,  mas  é

insuficientemente discriminante (ele é talvez mais requisitado no domínio técnico que no domínio

científico);  o  tabu  das  metáforas  remete  a  uma  concepção  ornamental  delas,  enquanto  têm

frequentemente  uma  função  interpretativa  ou  heurística  e  são  por  vezes  utilizadas  no  estilo

científico. Da mesma forma, o critério da neutralidade emotiva e afetiva se funda na necessidade

do apagamento enunciativo, ora, esse apagamento não implica aquele do sujeito epistêmico; a

ideia de que o sujeito epistêmico não se confunde com a pessoa individual do pesquisador não

oblitera portanto a necessidade do posicionamento científico. Enfim, o tabu sobre o narrativo se

aplica mal às Ciências Humanas, e mesmo nas Ciências Exatas, certas formas de narração [récit]

podem ser encontradas.”
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também em Ciências Sociais e muito além das fronteiras americanas, é um manual

para a redação de artigos que na sua 6a. edição ultrapassa 260 páginas82.  Nas

seções a seguir vamos tratar da padronização do resumo de artigo como mostra

essa perspectiva normativa e como mostram os estudos baseados no conceito de

gênero textual.

3.2 GÊNERO COMO AÇÃO SOCIAL

Chamar gênero de “artefato cultural” é um convite a vê-lo da forma como
um antropólogo vê um artefato material de uma civilização antiga, como
um  produto  que  tem  funções  particulares,  que  se  encaixa  em  um
sistema de funções e de outros artefatos. (MILLER, 2012 [1994], p.47).

Se, digamos, uma cerâmica marajoara expressa a habilidade do artista que

a concebeu com suas próprias mãos, com sua própria expressividade, o artefato

também carrega as marcas de um conjunto de recursos sociais dos quais o artista

pode dispor e aos quais pode se conformar ou subverter.  Dito de outro modo, a

etiqueta “marajoara” é um conjunto de regras da arte abstraídas dos espécimens

produzidos por indivíduos, e relacionados às informações disponíveis sobre arte-

religião-cultura. Nesse sentido a analogia entre artefato e gênero é palpável, assim

como a perspectiva de que se a cerâmica não é apenas barro, o gênero não é

apenas  letra.  Observar  o  artefato,  e  particularmente,  o  artefato-texto  como  um

vestígio da produção inserida na trama porosa de restrições de uma dada cultura é o

que a Miller propõe. 

O gênero textual, ainda segundo Miller (2012 [1994], p.50), é um conceito

que permite fazer um nexo, em nível intermediário, entre a experiência individual e o

biopsíquico comum à espécie humana, situando-se no social. Ele permite investigar

que padrões são significativos em um tipo preciso de texto, que por sua vez media

uma atividade humana precisa, e como os indivíduos se apropriam do que parece

ser a norma para inserir  suas próprias marcas de intencionalidade no texto e na

situação-atividade a que ele se refere.

Nos  capítulos  anteriores  situamos  em  um  quadro  sociolinguístico  a

82 http://www.apastyle.org/manual/index.aspx. Acesso em dezembro de 2017.
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distribuição das línguas em status e funções.  Ela oferece um quadro sociológico

amplo que situa em que local as línguas são usadas e quais a relações de força que

fazem determinadas línguas mais ou menos utilizadas para veicular um determinado

tipo de função. A esse quadro geral, propomos agregar uma outra descrição social

da língua pelo texto, usando uma definição de gênero textual.

Para chegarmos a essa definição do conceito de gênero textual  utilizada

aqui, precisamos então repensar o lugar da própria escrita dentro das atividades

sociais. Para além de ser um suporte, meio ou registro da língua, a escrita permeia a

vasta extensão das atividades, em especial  no mundo contemporâneo em que a

escrita não é uma habilidade restrita a um grupo muito restrito. Do funcionamento da

burocracia estatal às mais prosaicas atividades cotidianas, a escrita atravessa e ao

mesmo  tempo  demarca  uma  profusão  de  situações  de  comunicação.  O

desenvolvimento da escrita, desde a sua criação, “tem sido acompanhado por uma

proliferação de formas escritas e situações que requerem a escrita – encaixadas

dentro de sistemas de atividades cada vez mais complexos mediados por esses

documentos.” (BAZERMAN, 2011, p.15). Assim, por exemplo, uma única atividade

profissional, como a de jornalista inclui uma grande série de subatividades que se

encadeiam  e  se  relacionam  organicamente.  A  produção  de  uma  notícia,  para

continuar  a  usar  o  exemplo  de  Bazerman  (2015,  p.74),  envolve  desenvolver

conexões entre as fontes; conduzir entrevistas; usar aparelhos físicos de registro e

redação; fazer notas sistemáticas; identificar o momento de fazer gravações; assim

como o  momento  de  compor  o  texto  e  outras  mil  atividades  que  concernem à

estrutura dessa atividade profissional. Toda essa lista não exaustiva faria parte do

que o autor chama de sistema de atividade do jornalismo. Os textos produzidos,

então, carregam marcas que servem à realização dessas atividades, uma análise

deles em associação à uma análise das situações-atividades a que eles se referem

permite fazer uma investigação do uso da língua ancorada no social.

Ao usar uma concepção de gênero textual que parte da consideração das

atividades para então chegar aos textos, o que se faz é abandonar o uso de gênero

textual como uma categoria taxonômica do discurso particularmente ligada a traços

formais e bastante imbuída de normatividade formal em grande parte esquemática, e

passa-se a usar gênero textual como uma produção/ação social. Essa é a proposta
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apresentada por Miller  (2012 [1984]) em um artigo que leva justamente o nome de

“Gênero como ação social”. Nas palavras da autora:

Uma  vez  que  “as  formas  retóricas  que  estabelecem  gêneros  são
respostas  estilísticas  e  substantivas  às  demandas  situacionais
percebidas”,  um  gênero  se  torna  um complexo  de  traços  formais  e
substantivos que cria um efeito particular numa dada situação (Campbell
e Jamieson, p.19). O gênero, dessa maneira, torna-se mais que uma
entidade formal;  ele se torna pragmático,  completamente retórico,  um
ponto de ligação entre intenção e efeito,  um aspecto da ação social.
(MILLER, 2012 [1984], p.24).

Uma  parte  da  definição  de  gênero  textual  compreende  certamente  um

conjunto de traços textuais recorrentes, eles são aspectos que localizam o leitor na

folha de papel e são marcas relativamente esperadas e que fazem que um texto seja

rapidamente  reconhecido  e  adequadamente  situado,  fazendo  por  exemplo,  a

diferença entre um resumo escolar e um resumo acadêmico (abstract), mas não se

restringe a essa camada formal.

Embora  muitas  vezes  reconheçamos  gêneros  por  meio  de
características explícitas de forma e conteúdo, eles são mais que uma
série  de  convenções  regulando  forma  e  conteúdo.  […]  os  gêneros
corporificam compreensões de situações, relações, posições, humores,
estratégias, recursos apropriados, metas e muitos outros elementos que
definem a  atividade e  formam meios  de  realização.  Os  gêneros  são
modos de fazer coisas […]. (BAZERMAN, 2015, p.34).

Os gênero textuais não são, portanto, uma lista de fórmulas aplicáveis. Os

traços  são  elementos  esperados  e  instituídos  pela  comunidade  que  elaborou  o

gênero,  fazem  parte  da  tipificação do  objeto  (BAZERMAN,  2011),  ou  seja,   do

processo de emergência de um gênero. O autor e leitor manejam esses traços de

modo criativo para formar textos mais próximos a uma tipicidade ou mais afastados,

tencionando-a  para  provocar  determinadas  reações  no  seu  leitor.  As  ações  e

situações recorrentes em um grupo sofre um processo de padronização das formas

e modos de agir que resultaram em um determinado sucesso comunicativo ou que

estão em conformidade com os interesses de determinado ponto de vista dominante.
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3.3  O  PONTO  DE  VISTA  NORMATIVO  SOBRE  O  GÊNERO:  MANUAIS  DE

REDAÇÃO DE RESUMOS EM FRANCÊS

A abordagem antagônica àquelas sociais e discursivas do gênero textual,

entre as quais a sociorretórica de Miller e Bazerman, é aquela que faz a prescrição

de aspectos estritamente formais para construção de um texto, sem problematizar

as recomendações que apresenta, a natureza do texto ou a sua relação com as

atividades ou instituições sociais que utilizam os gêneros.

Trataremos  alguns  manuais  em  língua  francesa  que  seguem  essa

perspectiva normativa. Iniciaremos por um exemplo extremo da prescritividade para

o gênero resumo de artigo,  uma crítica  publicada em uma seção de leitores da

revista  Pédagogie médicale, na qual o autor Maisonneuve (2009) faz a análise de

um artigo publicado por Muscari et al. (2009) na edição precedente da revista. O

texto de Muscari havia apresentado uma proposta de grade de avaliação da prova

de leitura crítica do artigo científico,  obrigatória para classificar os estudantes de

medicina nas áreas em que eles poderão fazer sua especialização, assim como nos

hospitais  de  residência  em  que  eles  realização  a  formação.  Na  prova,  que

representa 20% da nota total desse exame nacional (MUSCARI et al., 2009, p.20),

são propostas seis a dez perguntas sobre a metodologia de um artigo de pesquisa e

exige-se a elaboração de um resumo estruturado83 de até 250 palavras. Na crítica a

esse texto,  Maisonneuve deplora  a  necessidade do próprio  exame do resumo e

apresenta sua posição sobre a natureza da atividade de escrita do resumo:

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, je précise aussi d’emblée que je suis
un ardent défenseur de la formation à l’analyse d’article scientifique, qui
est indispensable pour développer l’esprit critique des futurs médecins
[…]. Mais on ne peut manquer d’être stupéfait par la somme d’énergie
dépensée par les étudiants et les enseignants à propos de cette épreuve
du résumé, dont je ne comprends pas l’intérêt, d’autant plus qu’il s’agit
de faire le résumé d’un bon article. . . En l’espèce, on pourrait d’ailleurs
considérer que le travail demandé correspond davantage à un exercice
de contraction de texte [...]  qu’à  un réel  travail  d’écriture scientifique.
(MAISONNEUVE, 2009, p.145)84

83 Um resumo estruturado apresenta expressamente os títulos das seções do resumo, em geral,

“contexto, objetivo, material, métodos, resultados, discussão”.

84 “Para que não haja nenhuma ambiguidade, esclareço desde já que sou um ardente defensor da
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E informa a sua receita de escrita para o gênero textual:

Depuis 20 ans que j’enseigne la rédaction médicale,  comme d’autres
enseignants  de  cette  discipline,  je  dis  que  faire  un  bon  résumé  ne
demande  aucune  imagination  car  il  suffit  de  copier  des  phrases  de
l’article. Il ne faut pas réécrire le travail, ou faire de la paraphrase, car on
risque d’introduire des erreurs ou des ambiguïtés par rapport à l’article. À
mês yeux, faire un résumé ne demande aucune réflexion car, lorsque
l’article original princeps est de bonne qualité, la recette est simple et
peut être décrite em quatre étapes :

1) But de l’étude : copier la dernière phrase de l’introduction ;

2)  Méthodes  :  copier  la  première  phrase de chaque paragraphe des
méthodes, puisque c’est dans ces phrases qu’il y a, en principe, les point
principaux des méthodes ;

3) Résultats : faire, pour chaque tableau ou figure, une phrase qui en
résume les données ;

4) Conclusion : copier la première phrase du chapitre discussion (nous
avons montré que. . . , ce qui a changé notre stratégie diagnostique dans
cette maladie en. . . ). (MAISONNEUVE, 2009, p.145).85

Maisonneuve concebe o resumo como um texto esquemático, no qual uma

estrutura profundamente estandardizada faz dele em um texto rígido no nível não

apenas das grandes partes, mas no conteúdo e localização das próprias frases não

formação para a análise do artigo científico, que é indispensável para desenvolver o espírito crítico

dos futuros médicos […]. Mas não dá para não ficar estupefato diante do montante de energia

gasta  pelos  estudantes  e  professores  para  essa  prova  do  resumo,  cuja  pertinência  eu  não

entendo,  ainda mais que se trata  de fazer  o resumo de um bom artigo… Nesse caso,  aliás,

poderíamos considerar que o trabalho exigido corresponde mais a um exercício de contração de

texto [...] que a um trabalho real de escrita científica.”

85 “Nos vinte anos em que ensino redação médica, assim como outros professores dessa disciplina,

digo que fazer um bom resumo não exige nenhuma imaginação, pois basta copiar as frases do

artigo. Não é preciso reescrever o trabalho, ou fazer paráfrases, pois corre-se o risco de introduzir

erros ou ambiguidades em relação ao artigo. A meu ver, fazer um resumo não demanda nenhuma

reflexão, pois, quando o artigo original prínceps é de boa qualidade, a receita é simples e pode ser

descrita em quatro etapas: 

1) Objetivo do estudo: copiar a última frase da introdução;

2) Métodos: copiar a primeira frase de cada parágrafo dos métodos, já que é nessas frases que

há, em princípio os pontos principais dos métodos;

3) Resultados: fazer, para cada tabela ou figura, uma frase que resuma os dados;

4) Conclusão: copiar a primeira frase do capítulo discussão (nós mostramos que…, o que mudou

nossa estratégia diagnóstica nessa doença…).”
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apenas do resumo, mas em particular do corpo do artigo: “[...]  copier la première

phrase de chaque paragraphe des méthodes, puisque c’est dans ces phrases qu’il y

a, en principe, les points principaux des méthodes [...]” (“[...] copiar a primeira frase

de cada parágrafo dos métodos, já que é nessas partes que há, em princípio, os

pontos principais dos métodos [...]”). 

Essa abordagem do texto concebe a totalidade dos artigos científicos como

meros suportes de descobertas, todos similares, autônomos em relação à autoria,

cuja função é a de recensear dados que precisam ser rapidamente encontrados nos

mesmo lugares ordenados, ou seja, uma concepção de ciência objetiva que não

contém disputa de paradigmas, não precisa fazer nenhuma reflexão e cujo gênero

textual maior (o artigo completo) pode se contentar em ser um tipo de formulário ou

uma declaração de patente.

Surpreende a afirmação de Maisonneuve de que a elaboração de um texto

pode  dispensar  uma  atividade  reflexiva.  Em  parte  essa  afirmação  repousa  no

aspecto de redução de um texto, que é o resumo, o que é uma visão limitada dos

propósitos comunicativos desse gênero, como veremos a seguir. E por outro lado é

reflexo  do  aspecto  intensamente  padronizado  da  escrita  científica,  que  gera  a

concepção  de que os  textos  científicos  são  protocolares  e  não  uma elaboração

argumentada.  Na  sua  receita,  a  referência  a  Objetivo,  Método,  Resultados  e

Conclusão correspondem ao esquema bastante característico dos artigos em língua

inglesa  IMRD  (Introdução,  Método,  Resultados,  Discussões),  apresentado

recorrentemente  como  um  reflexo  dos  procedimentos  experimentais,  como

exemplifica  outro  manual,  o  de  Pochet  (2017),  que  nomeia,  aliás,  um  gráfico

ilustrativo da atividade científica como “Les quatre parties, les quatre étapes de la

démonstration”.  (POCHET,  2017,  p.121)86,  emparelhando  forma  e  ciência.  Além

disso,  para o autor  “Ces standards sont  basés sur  près de 350 ans de pratique

éditoriale  (le  Journal  des  Savants paraissait  pour  la  première  fois  en  1661 [sic

1665]).” (POCHET, 2017, p. 120)87. Isso contém aliás um grave erro de análise, pois

o formato do Journal des Savants de 350 anos atrás difere das revistas atuais e seu

propósito editorial fazia dele um periódico de resenhas não um periódico de artigos

86 “As quatro partes, as quatro etapas da demonstração”.

87 “Esses modelos são baseados em cerca de 350 anos de prática editorial (o Journal des Savants é

publicado pela primeira vez em 1661 [sic. 1665]).”
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de pesquisa88.  Mesmo  Philosophical  Transactions, que compartilha  a origem das

revistas  junto  ao  Journal  des  Sçavants,  que  apresenta  artigos  propriamente  de

pesquisa não tem uma forma textual que possa ser vista como positiva, no sentido

comtiano, e sempre evolutiva. Nesse 350 anos foram forjadas diferentes respostas a

diferentes  exigências  da  comunidade  científica  (BAZERMAN,  1988a,  1988b)  o

abandono  de  uma  forma  por  outra  seguiu  o  curso  da  institucionalização  dos

paradigmas e do status do experimento dentro da ciência. 

Um  último  exemplo  provém  do  guia  elaborado  por  Fovet-Rabot  (2015),

publicado no site  do CIRAD,  (Centre  de coopération internationale  en recherche

agronomique pour  le  développement)89.  No qual,  além de reproduzir  as mesmas

partes  do  IMRD,  indicando  as  perguntas  que  subjazem  cada  seção,  ele  ainda

delimita  uma proporção desejável  para cada parte:  Introdução e Hipótese (¼ do

resumo),  Materiais  e  métodos  (¼ do  resumo),  e  Resultados  e  discussão  (½ do

resumo). O peso maior conferido aos resultados é naturalizado por uma perspectiva

normativa.  O  artigo  é  segundo  essa  perspectiva,  essencialmente  um  texto  de

reportagem de resultados e o resumo reforça essa concepção. Nessa abordagem

não  estão  incluídas  reflexões  sobre  que  outras  formas  de  produção  científica

existem  e se os resultados são os aspectos mais relevantes a serem salientados;

há outros aspectos como a discussão teórica, a narrativa histórica, a crítica, estudos

de cunho social, de cunho aplicado, artigos calcados sobre outros padrões...

A prescrição e mais substancialmente as questões sobre a padronização na

ciência subentende que aquilo que não está de acordo com a norma está mal escrito

ou refletiria uma inexperiência da parte do pesquisador, nenhuma questão de ordem

discursiva é apresentada para dar conta das diferentes apresentações de resumos,

assim como não se  leva em consideração diferentes  aspectos do conhecimento

científico  ou  diferentes  práticas  disciplinares.  Se  o  gênero  textual  não  é  uma

88 Para  os  anos  1665-1946  ver  a  coleção  online  da  Biblioteca  Nacional  Francesa

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343488023/date e para 1909-2013 ver a coleção da base Persée

http://www.persee.fr/collection/jds.

89 Segundo as informações do site oficial, é um organismo que promove a agricultura no quadro das

questões ambientais, em particular nos países do Sul, sob o Ministério do ensino Superior, da

Pesquisa  e  da  Inovação  francês  e  do  Ministério  Europeu  de  Assuntos  Estrangeiros.

http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-en-bref. Acesso em novembro de 2017.
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formatação, o que significa de fato tomá-lo como uma produção integrada com o

social, perspectiva que mencionamos na seção anterior?

3.4 UMA DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE GÊNERO TEXTUAL

Na primeira entrada na discussão teórica sobre o gênero textual como ação

social  mencionamos  os  nomes  de  Miller  e  Bazerman,  importantes  da  teoria  de

gênero textual, a esses nomes, agregamos o de John Swales, o qual estabeleceu

um modelo de análise direcionado especificamente aos gêneros acadêmicos, nosso

recorte de investigação.

O  trabalho  de  Swales  (1990)  é  um  marco  para  o  estudo  das  línguas

especializadas, na área acadêmica, e a partir dele toda uma série de estudos têm

sido  feitos  não  apenas  em língua  inglesa,  mas  em francês  (como  os  trabalhos

centrados do LIDILEM de Grenoble) e no Brasil como os nomes de Santos (1995);

Hemais  e  Biasi-Rodrigues  (2005);  Carvalho,  G.  (2005);  Motta-Roth  e  Hendges,

(2010). 

 O modelo de análise que Swales propõe parte da análise do conceito de

gênero tal como foi usado por vários trabalhos dos campos dos estudos do folclore,

dos  estudos  literários,  na  linguística  e  na  retórica,  para  então  apresentar  uma

definição  operacionalizável  de  gênero  para  a  análise  textual.  Sem  entrar  em

detalhes sobre essa revisão do campo no quadro deste texto, listamos de modo

bastante calcado na linguagem do autor algumas contribuições e pontos de contato

entre  as  quatro  disciplinas  e  que  diferem  substancialmente  da  abordagem  dos

manuais citados acima (SWALES, 1990, p.44).

 Desconfiança para  com  as  classificações  e  um  prescritivismo  fácil  ou

prematuro. Classificações podem ser empreendidas, porém como uma forma

de situar e arquivar um texto por conveniência ou como um registro prévio a

uma análise e jamais como um procedimento de descoberta.

 A percepção de que os gêneros são importantes para a integração entre o

passado e o presente.
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 O reconhecimento de que os gêneros estão situados dentro das comunidades

discursivas,  disso decorre que as  crenças e as  práticas de nomeação do

gêneros pelos membros têm relevância.

 Ênfase no propósito comunicativo e na ação social.

 A  compreensão da  dupla  capacidade  gerativa  dos  gêneros:  estabelecer

objetivos retóricos e avançar sua realização, ou seja os gêneros como meio

para atingir um propósito; 

 O  interesse na estrutura genérica (e sua  rationale,  ou seja, as razões que

subjazem à sua organização).

A partir desses pontos, Swales comprime em uma longa definição pontos

que analisa em várias páginas da sua obra de 1990 e que será sua primeira versão

da definição:

[1]90 A  genre  comprises  a  class  of  communicative  events,  [2]  the
members of which share some set of communicative purposes. These
purposes are recognized by the expert members of the parent discourse
communiy, and thereby constitute the rationale for the genre.  [3]  This
rationale shapes the schematic structure of the discourse and influences
and constrains choice of content and style.  [2] Communicative purpose
is both a privileged criterion and one that operates to keep the scope of a
genre  as  here  conceived  narrowly  focused  on  comparable  rhetorical
action.  [3]  In addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various
patterns of similarity in terms of structure, style, content and intended
audience. If all high probability expectations are realized, the exemplar
will be viewed as prototypical by the parent discourse community. [2] The
genre  names  inherited  and  produced  by  discourse  communities  and
imported by others constitute valuable ethnographic communication, but
typically need further validation. (SWALES, 1990, p.58)91.

90 Incluímos a numeração para simplificar a referência à definição.

91 “[1] Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, [2] cujos membros partilham

conjuntos  de  propósitos  comunicativos.  Esses  propósitos  são  reconhecidos  pelos  membros

experientes da comunidade discursiva matriz (parent) e deste modo constituem a lógica para o

gênero. [3]  Essa lógica dá forma à estrutura esquemática do discurso e influencia e restringe a

escolha  de  conteúdo  e  estilo.  [2] O  propósito  comunicativo  é  ao  mesmo  tempo  um  critério

privilegiado e um que opera para manter o escopo de um gênero tal como aqui o concebemos

focado estreitamente em ação retórica comparável.  [3]  Além do propósito,  exemplares de um

gênero exibem vários padrões de similaridade em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público.

Se as expectativas mais prováveis são realizadas, o exemplar será visto como prototípico pela

comunidade  discursiva  matriz.  [2]  Os  nomes  dos  gêneros  herdados  e  produzidos  pelas

comunidades  discursivas  e  importadas  por  outras  constituem  uma  valiosa  comunicação

etnográfica, mas tipicamente necessitam de maiores validações.”
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O primeiro ponto [1] é apresentado como relevante para excluir os casos em

que o uso da língua aparece de modo apenas incidental, como exemplo as falas

durante atividades domésticas, e principalmente ao definir o uso da fala como uma

situação recorrente (a class of events) em que não apenas o discurso passa por

uma  repetição  reconhecível,  mas  também  são  recorrentes  as  situações  de

comunicação,  determinados  saberes  mobilizados  para  a  realização  das  ações  e

para a execução do gênero, e que faz dos seus participantes atores situados em

uma recorrência social, através dos papéis sociais. 

Nesse sentido, a atividade da escrita do artigo e do resumo é realizada em

um enquadramento fornecido pelos saberes compartilhados pelo grupo, que podem

ser  os  do  funcionamento  das  publicações;  dos  saberes  das  disciplinas;  de

representações  sobre  a  cientificidade;  representações  também  sobre  as  regras

escrita científica de acordo com as línguas; e saberes relacionados aos próprios

gêneros textuais que mediam a atividade. Igualmente nessa classe de eventos, os

atores  assumem  seus  papéis  sociais  de  pesquisadores,  de  estudantes,  de

especialistas,  assim  como  o  leitorado  assume  os  papéis  de  editores,  pares,

sentinelas92,  especialistas,  jornalistas,  estudantes.  O  autores  estabelecem  suas

estratégias a partir desse quadro regular.

O  segundo  ponto  [2],  o  propósito  comunicativo,  sofreu  uma  alteração

substancial entre o trabalho de 1990 e o de Swales (2004). Nessa primeira versão

forte,  o  propósito  comunicativo  é  entendido  como  O critério  privilegiado  para

etiquetar uma série de eventos comunicativos como um gênero, já no segundo o

propósito deixa de ser o critério base e o próprio conceito de gênero textual ganha a

elasticidade de uma metáfora. A razão subjacente à primeira proposta é a de que

não é a forma o que define um gênero, mas uma série de propósitos comunicativos

compartilhados. Isso estaria de acordo com a perspectiva do gênero como ação, na

qual o gênero opera como um veículo para a realização de uma ação/um objetivo.

Stressing the primacy of purpose may require the analyst to undertake a

92 Entre esses papéis está o de sentinela, mencionado por Shinn e Ragouet (2008), ocupado por

todos os membros da comunidade científica em particular  pelos mais experientes e de maior

poder, cuja função seria a de velar e regular a atividade dos membros da comunidade. Papel

importante  para a  consideração sobre as regularidades formais da escrita  científica,  já  que o

escritor tem em vista o papel de sentinela exercido pelos pares.
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fair amount of independent and open-minded investigation, thus offering
protection against a facile classification based on stylistic features and
inherited beliefs, such as typifying research articles as simple reports of
experiments. (SWALES, 1990, p.46)93.

Aliás,  essa  tipificação  do  artigo  como  exclusivamente  reportagem  de

experimentos é aquela adotada pelos manuais apresentados acima, entre os quais é

notável  a  recomendação  de  Fovet-Rabot  (2015)  de  reservar  ½ do  resumo para

Resultados e Discussão... 

Revendo a questão do propósito, Swales (2004) não o considera mais como

o critério imediato para atribuir uma categoria genérica, mas retém esse termo como

uma versão provisória  a  ser  estabelecida  definitivamente  após diversos tipos de

levantamento  que  podem  incluir  tanto  a  análise  de  um  corpus  quanto  um

levantamento a partir de informantes ou uma etnografia de uma dada atividade. Com

efeito, o próprio fato de que um gênero pode ter vários propósitos comunicativos é

um fator que dificulta sua utilização como critério único – é o que acontece também

com outros critérios, como a presença de determinados elementos formais típicos

aos gênero –, não  servem como critérios definitivos, mas como pontos de referência

para  traçar  um  gradiente  de  tipicidade  e  considerar  simultaneamente  múltiplas

variáveis para definir o gênero.

Tomando um exemplo muito simples, em vez de considerar o propósito “dar

instruções”  como  O  princípio  de  classificação  para  o  gênero  receita,  deve-se

considerá-lo: junto à forma, que imediatamente situa um texto como receita, e não

como  um  manual;  junto  ao  conteúdo,  que  pode  ser  claramente  relacionado  à

preparação de alimentos para a receita típica, mas que poderia ganhar outros tipos

de conteúdo, por exemplo acompanhando uma série de relatos pessoais e assim

ultrapassar  a  mera  instrução  para  ser  um texto  biográfico;  assim como deve-se

considerá-lo junto ao próprio suporte de apresentação da receita, não apenas se

papel  ou digital  ou se livro ou revista,  mas também o suporte como situação de

comunicação (CHARAUDEAU, 1992), como mostra o interessante exemplo do uso

das receitas em jornais brasileiros durante o período da Ditadura Militar ocupando o

93 “Sublinhar a primazia do propósito pode exigir que o analista realize uma considerável porção de

investigação  independente  e  sem  preconcepções,  e  assim  oferecendo  proteção  contra  uma

classificação leviana baseada em propriedades estilísticas e crenças herdadas, tais como tipificar

artigos de pesquisa como simples relatos de experimentos.”
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espaço  de  uma  notícia  censurada94,  nesse  exemplo, continua  sendo  o  mesmo

gênero  receita,  mas  o  seu  propósito  comunicativo  é  diferente  do  que  teria  se

figurasse em um livro de receitas. De todo modo, se o propósito não é aquele que

define de modo autônomo um gênero de outro ele  permanece como um critério

importante para identificar o que se faz quando se usa um gênero e evitar uma

prescritividade como as dos manuais que mencionamos.

3.4.1 Os propósitos comunicativos do resumo de artigo

Na sua definição de gênero, Swales mencionou que os nomes dados ou

herdados aos gêneros são fontes etnográficas importantes e, de fato,  dão pistas

para identificar a lógica interna, estrutura e propósitos comunicativos. No caso do

resumo de artigo,  é  interessante  que além de levar  tanto  em francês como em

português o nome resumo, ele seja frequentemente identificado como abstract. Para

um brasileiro  ou  para  um francês,  quando  se  menciona  o  nome em inglês  fica

imediatamente  claro  que  se  fala  do  resumo  que  abre  o  artigo  científico  e  não

qualquer  outro  tipo  de  resumo,  enquanto  as  outras  duas  menções  em  língua

materna carregam alguma ambiguidade e exigem um qualificativo. Falar em abstract

também evoca imediatamente uma estrutura interna e alguns propósitos de escrita

que não são, por exemplo, os do resumo escolar.

Vimos a importância em considerar os propósitos comunicativos no exemplo

da receita acima, de fato eles reúnem ao mesmo tempo a razão de ser do gênero

textual e a atividade que é realizada através dele. O resumo atua como um texto de

relativa independência: ele pode ser lido sem a presença do texto integral, porém ele

não é uma lista de tópicos, do conteúdo completo do artigo, mas apresenta algumas

características da pesquisa científica, como a apresentação de uma hipótese, uma

justificativa,  do  objeto...  O  abstract remete  a  uma lista  de  elementos  da  prática

científica em grande parte espelhada na mesma fórmula IMRD do corpo do artigo.

94 Agradeço à historiadora Profa. Kênia Rios (UFC) por essa informação e ainda pelo relato de que

os jornais recebiam por vezes reclamações de leitores sobre receitas repetidas, claramente não

identificando o propósito de sutilmente apontar/protestar a interferência da censura.

97



Enfim, lembrando a discussão sobre a situação das línguas, a familiar referência ao

termo inglês  abstract  também responde à familiar posição do inglês, assim como

retorna um reforço dessa língua.

Um  outro  propósito  do  resumo  do  artigo  é  funcionar  como  uma  vitrine,

apontando tanto o plano geral do texto sob os olhos, quanto fazendo um convite à

leitura do texto integral.  Esse propósito  do resumo está relacionado em primeiro

lugar à profusão de artigos científicos e encontra a sua origem no próprio surgimento

do jornalismo da ciência no século XVII. De fato, além das revistas que publicavam

estudos  apareceram revistas  especializadas em resenhar  livros  e  artigos,  surgiu

também uma literatura especializada em publicar apenas abstracts como uma forma

de filtrar a literatura mais importante de uma área, como conta Schofield para o caso

da Química, já a partir do século XVII.

In  the  seventeenth  and eighteenth  centuries  the  emerging  format  for
learned publication was the journal article. In that period the number of
journal  titles grew from about thirty-five to about four  hundred journal
titles.  By  1900  there  were  about  5,000  scientific  journal  titles  being
published and 136 abstract journals to cover the articles in these journals
(Kaser,  1995).  By  1950  there  were  about  30,000  primary  scientific
journals. Chemistry was one of the first branches of science to publish
abstracts (Crosland, 1994). By the beginning of the twentieth century the
pressure  on  the  scientist  to  keep  up  to  date  with  the  literature  was
becoming severe and occupied an ever-increasing proportion of the day
(Williams,1977).  Thus,  abstract  journals  and  other  secondary
publications came into being. They summarized the material in primary
publications to indicate the content of the original papers and acted as a
tool for tracing relevant references. From them the reader could judge
whether  it  was  worthwhile  reading  the  original  article.  (SCHOFIELD,
1999, p.94)95.

 Antes de listas de indexadores e estatísticas de citação são os resumos que

95 “Nos séculos XVII e XVIII o formato emergente para a publicação erudita era o artigo de periódico.

Nesse período o número de títulos revistas cresceu de cerca de 35 para cerca de 4.000 títulos.

Por volta de 1900 havia cerca de 5.000 revistas científicas sendo publicadas e 136 revistas de

resumos para cobrir os artigos dessas revistas (Kaser, 1995). Por volta de 1950 havia cerca de

30.000 revistas científicas relevantes. A Química foi uma das primeiras áreas da ciência a publicar

resumos (Crosland, 1994). Pelo início do século XX a pressão sobre o cientista para que fique

atualizado sobre a literatura estava se tornando severa e ocupava uma proporção cada vez mais

crescente  do  dia  (Williams,  1977).  Portanto,  os  periódicos  de  resumos  e  outras  publicações

secundárias tomaram forma. Eles resumiam o material das publicações primárias para indicar o

conteúdo dos artigos originais e agiam como uma ferramenta para traçar referências relevantes. A

partir deles, o leitor podia julgar se seria útil ler o artigo original.
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fazem essa publicidade e mesmo no sistema atual, são os resumos que fazem a

ponte entre listas de títulos (como são o Web of Science ou o DOAJ) e o artigo

completo.  Outras  informações  de  Schofield  (1999)  permitem  compreender  esse

propósito  publicitário  através de uma mudança histórica.  A autora informa que o

primeiro periódico a publicar resumos foi  o  Journal des Sçavants  (1a. Edição em

1665), especializado em fazer  um jornalismo da publicação erudita  na  forma de

resenhas de livros e resumos de artigo. Esse periódico fazia o recenseamento da

produção de outros autores, ao que parece, os resumos estavam nas mãos de um

resumista  profissional  preocupado  inclusive  com  os  problemas  da  disparidade

terminológica empregadas pelos diversos autores e passaram às mãos dos próprios

autores  e,  portanto,  assumindo  a  função  de  projetar  o  eu,  pesquisador,  para  a

comunidade96.

Diante  da profusão de artigos  disponíveis,  o  resumo precisa  oferecer  as

principais  balizas  da  pesquisa  que  interessariam  ao  leitor  de  uma  determinada

comunidade científica e ao mesmo tempo algum aspecto atrativo, o qual pode ser

uma  novidade,  uma  lacuna  identificada,  uma  possibilidade  de  aplicação  ou

resultado, que faça o leitor passar para o exame do documento principal. O resumo

é o segundo aspecto examinado após o título na decisão de se ler um artigo, ou pelo

menos o é de modo geral, já que há uma nova mudança na estrutura dos artigos,

proveniente das Ciências Naturais, que coloca outros tipos de elementos entre o

título e o abstract:  o graphical abstract  e/ou os highlights (destaques). O graphical

abstract (Figura 10) é um esquema presente no texto, baseado em outro(s) do texto

ou é uma imagem composta especificamente para figurar no sumário ou abertura do

artigo, já os highlights são listas pontuadas, três ou cinco pontos escolhidos como os

destaques do artigo.  

 Esses  graphical  abstracts e  highlights dão  cada  vez  mais  um  aspecto

acelerado, utilitário e publicitário, ao conjunto da publicação científica, atravessada

em  parte  pelo  aspecto  comercial  dos  editores  proprietários.  Consultáveis

96 Cabe notar  que  o outro  periódico  que  apareceu  no  mesmo ano  do Journal  des  Sçavants,  o

Philosophical Transactions of the Royal Society, que ocupa junto à revista francesa o título de

primeiro periódico científico, também deixou de ser redigido por seu editor para publicar textos

escritos por seus próprios autores e passou também a publicar seções de resumos e resenhas.

(BAZERMAN, 1988a)
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rapidamente,  sujeitos  às  técnicas  de  captação  do  interesse  humano  através  da

imagem,  podem ser  bastante  técnicos,  como na  Figura  10,  que  apresenta  uma

reação química, de interesse rapidamente identificável pelo especialista, ou podem

ser  apelativos  pela  arte  infográfica  ou  fotográfica,  como  mostra  a  Figura  11,

veiculada  pela  revista  Cell no  Twitter!  Podem inclusive  carregar  uma linguagem

conativa  dentro  da  imagem,  inclusive  com  o  recurso  a  verbos  no  imperativo  e

exclamações, sobretudo se se trata da aplicação de uma técnica.

Figura 10: O resumo gráfico (graphical abstract) em um artigo de Química

Fonte: Analytica Chimica Acta, vol. 993, Elsevier, nov. 201797.

Figura 11: Anúncio de artigo da revista Cell no Twitter

Fonte: Cell - Twitter: https://twitter.com/CellCellPress/status/923580098577498112 

97    https://www.sciencedirect.com/science/journal/00032670?sdc=1  . 
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Além da execução desse propósito, o resumo media as tarefas de indexação

do conteúdo, das disciplinas, das práticas de pesquisa, para editores, bibliotecários,

indexadores ou ferramentas de mineração de texto  (SÁNDOR, 2007;  DESCLÉS,

2013). Se o texto integral não está disponível em livre acesso ou se a consulta é

feita a partir de indexadores como (DOAJ ou Web of Science) serão os resumos os

únicos textos disponíveis para o leitor.

Por fim, os resumos funcionam como uma etapa no processo de avaliação

de pares, por vezes a única, que determinará se uma comunicação será aceita ou,

no caso das submissões de artigo,  se este deixará as  mãos do editor  para ser

avaliado  de  fato  em sua  integralidade  por  um parecerista  externo.  Um exemplo

desse processo de avaliação é uma reunião de editores e pareceristas da revista

British  Medical  Journal reportado por  Langdon-Neuner  (2008),  da qual  participou

como observadora.  O procedimento geral inicial da revista é este e nele se vê o

papel do resumo:

About 12 research manuscripts are received a day. As the abstract is the
first point of reference and an average of 7 minutes or even less is spent
on the initial scan of each manuscript and covering letter, authors are
well advised to heed the bmj’s advice on their webpage to ‘ensure that
the abstract is as complete, accurate, and clear as possible’. […] If the
abstract is of interest, the editor next looks at the methods section of the
manuscript before deciding whether to reject the paper or pass it on to
the screening editor on duty for that day.  (LANGDON-NEUNER, 2008,
p.84)98

E ainda  oferece  alguns  números  para  a  taxa  de  rejeição,  com especial

destaque para o fato de que muito frequentemente a maior parte dos artigos foi

rejeitada no próprio dia da submissão, com toda a aparência a partir  do resumo:

“About 60% of the research papers received were rejected within 2 weeks of receipt

(often  on  the  day  of  submission)  without  being  sent  out  for  external  review.”

(LANGDON-NEUNER, 2008, p.84)99.

98 “Cerca de 12 manuscritos são recebidos por dia. Como o resumo é o primeiro ponto de referência

e uma média de 7 minutos ou ainda menos é gasto em uma varredura inicial de cada manuscrito

e  carta de apresentação, os autores são aconselhados a prestar atenção ao conselho da bmj, no

seu site,  de ‘assegurar-se que o resumo está tão completo,  exato e claro possível’.  [...]  Se o

resumo for de interesse, então o editor examina a seção Métodos do manuscrito antes de decidir

se rejeita o artigo ou se o passa para o screening editor em serviço nesse dia.”

99 “Cerca de 60% dos artigos de pesquisa recebidos foram rejeitados dentro de 2 semanas da data

de recebimento (frequentemente no dia da submissão) sem terem sido enviados para um parecer
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3.4.2 A comunidade discursiva 

O termo comunidade discursiva aparece em vários pontos daquela definição de

gênero provida por Swales acima. Nessas comunidades há membros experientes e

neófitos,  os  primeiros  são  aqueles  que  melhor  reconheceriam  os  propósitos

comunicativos dos gêneros, assim como aqueles que estão em melhor posição tanto

de realizar textos com o máximo das expectativas para o gênero realizadas, ou seja

podem realizar textos prototípicos, e que por outro lado, estão em melhor posição

para quebrar as expectativas para criar determinados efeitos nos seus membros. Os

segundos passam por um processo de aprendizado não apenas dos conteúdos e

práticas  de  pesquisa  da  ciência,  mas  também  são  iniciados  nas  regras  de

funcionamento  da comunidade,  que pode ser  uma aprendizagem dos gêneros e

linguagens prototípicos, podem ser os rituais sociais (como as defesas), pode ser o

próprio sistema de publicação e de premiação, pode ser um aprendizado sobre a

distribuição de poder dentro das disciplinas.

A relevância de partir do conceito de comunidade discursiva ciência reside em

que ela não é uma atividade individual de reflexão. Interessa menos uma pesquisa

feita e publicada independentemente que como essa pesquisa é posta em circulação

e debatida dentro do meio científico.  Terry Shinn e Pascal Ragouet (2008) fazem

uma reflexão sobre as origens da ciência e o seu caráter comunitário:

“[...] seria pertinente assimilar o nascimento e o desenvolvimento da ciência

à introdução de uma ideia, à aparição de um método ou à descoberta de um

fato? […] a ciência deve sua existência ao fato de ter sofrido um processo

de  institucionalização,  que  consiste  na  constituição  de  um  sistema  de

normas  reguladoras  das  práticas  [...]  em  conformidade  com  as  normas

internas da comunidade científica.” (SHINN; RAGOUET, 2008 p.14)

 A ciência não se estabeleceria a partir de marcos de descobertas ou de “Pais”

de tal ou tal ciência, mas na criação de redes de cientistas, na institucionalização, ou

seja na criação de espaços de troca com regras comuns. Os autores mostraram que

não são nas universidades do século XVII, ligadas a ortodoxias religiosas, onde a

ciência floresce, mas em instituições (ex. Royal Society, na Inglaterra e a Académie

externo.”
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française, na França) compostas por pares, nas quais há espaço para apresentação

e  discussão  de  estudos;  debate  sobre  os  métodos;  e  nas  quais  acontece  o

estabelecimento de normas e critérios de validação da veracidade das pesquisas

estabelecidos  pelas  próprias  sociedades.  “Decidindo  sobre  a  publicação  ou  a

rejeição  de  manuscritos,  elas  se  abrem à introdução  de critérios  de  certificação

científica e de validação” (SHINN; RAGOUET, 2008 p.18). Além disso, o cientista

começa  a  ser  um  trabalhador  profissional  da  pesquisa,  o  que  implica  o

estabelecimento  de  regras  de  entrada  no  campo,  nessa  espécie  de  “guilda”  do

conhecimento  referendado.  Essas  regras,  as  relações  entre  os  membros  estão

estreitamente  ligadas à  forja  dos gêneros e  às  percepções sobre  seus manejos

pelos indivíduos. 

Considerar  a  escrita  especializada  a  partir  da  comunidade  discursiva  é

importante,  pois  os  membros  de  atividades  que  se  especializam  forjam  uma

linguagem  própria, rotineiras ou padronizadas para as suas tarefas. Assim se passa

nos saberes de ofício,  nas antigas guildas de ofícios, nos saberes médicos, nas

práticas e mistérios religiosos e também na ciência. E principalmente, os membros

dessas comunidades se guiam pelo que creem serem os limites do permitido para

escrever e se posicionar.

Esse conceito de comunidade discursiva é bastante intuitivo e, segundo Swales

(1990) provém de estudos que consideram a atividade científica a partir de um ponto

de  vista  social  e  discursivo.  Entre  os  autores  que  formaram esse  conceito  sem

origem precisa estão, segundo o autor, Herzberg100, Perelman e Olbrechts-Tyteca da

Nova Retórica, Kuhn (2013), Foucault com a sua Arqueologia e o Local Knowledge

de Geertz.  Swales  apresenta a definição de comunidade discursiva  adotada por

Herzberg:

Use  of  the  term  “discourse  community”  testifies  to  the  increasingly
common assumption that discourse operates within conventions defined
by  communities,  be  they  academic  disciplines  or  social  groups.  The
pedagogies associated with writing across the curriculum and academic
English  now  use  the  notion  of  “discourse  communities”  to  signify  a
cluster  of  ideas:  that  language  used  in  a  group  is  a  form  of  social
behavior,  that  discourse is a means of  maintaining and extending the
group's knowledge and of  initiating new members into the group, and
that  discourse  is  epistemic  or  constitutive  of  the  group's  knowledge.

100BRUCE,  Herzberg.  “The  politics  of  discourse  communities”.  Paper apresentado  na  CCC

Convention. Nova Orleans, Março de 1986.
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(HERZBERG, 1986, p.1. apud SWALES, 1990, p.21).101

Esse coletivo regula através da relações tanto horizontais quanto verticais o

que é válido – porque verídico e porque aceitável pela comunidade – na reportagem

dos fatos, que por sua vez é indissociável do pensamento:

As developed here, the concept of accountabilities is closely related to
Ludwik Fleck’s definition of a fact as a “stylized signal of resistance in
thinking” within a thought collective (98). That is, following the thought
style (including styles of perception, cognition, and representation) of a
group of people engaged in intellectual interchange, certain statements
limit  what can be appropriately said and thought within the collective.
(BAZERMAN, 1988, p.61).

Ou seja,  o  fato  não como um dado objetivo,  mas como um evento  que

apenas pode ser identificado e concebido dentro do que Bazerman chama de estilo

de  pensamento.  O  exemplo  de  Foucault  sobre  a  mudança  nos  paradigmas  da

biologia  para  aceitar  a  sexualidade  das  plantas  e  a  permanência  dos  traços

hereditários através das gerações, o estudo de Mendel, mostra como opera essas

restrições do estilo de pensamento. Na análise de Foucault (1999 [1971]) sobre a

construção  da  ordem  discursiva  da  ciência,  o  fato  científico  somente  é  erigido

enquanto tal se está em conformidade com o sistema de pensamento de uma dada

época:

Muitas vezes se perguntou como os botânicos ou os biólogos do século
XIX puderam não ver que o que Mendel dizia era verdade. Acontece que
Mendel  falava  de  objetos,  empregava  métodos,  situava-se  num
horizonte teórico estranhos à biologia de sua época. […] Mendel dizia a
verdade, mas não estava “no verdadeiro” do discurso biológico de sua
época:  não  era  segundo  tais  regras  que  se  constituíam  objetos  e
conceitos biológicos […]. (FOUCAULT, 1999 [1971], p. 34)

Se aí estamos falando das teorias e das práticas da ciência, não se exclui o

uso da linguagem dessa lógica do verdadeiro, do aceitável: 

[…]  suponho  que  em  toda  sociedade  a  produção  do  discurso  é  ao

101“O uso do termo ‘comunidade discursiva’ testemunha a crescente assunção comum de que o

discurso  opera  dentro  de  convenções  definidas  por  comunidades,  sejam  elas  disciplinas

acadêmicas  ou  grupos  sociais.  As  pedagogias  associadas  a  writing  across  the  curriculum

[instrução  em escrita  acadêmica]  e  inglês  acadêmico  agora  usam a  noção  de  ‘comunidades

discursivas’ para significar um agregado de ideias: que a linguagem usada em um grupo é uma

forma  de  comportamento  social,  que  o  discurso  é  um  meio  para  manter  e  estender  o

conhecimento do grupo e para iniciar novos membros ao grupo, e que o discurso é epistêmico ou

constitutivo do conhecimento do grupo.”
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mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por
certo  número  de  procedimentos  que  têm  por  função  conjurar  seus
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua
pesada e temível materialidade.” (FOUCAULT, 1999 [1971], p.8).

O  uso  do  discurso  passa  pelo  controle  da  comunidade,  isso  pode  ser

considerado a partir de uma crítica da objetividade e do funcionamento da ciência,

como  vimos  acima,  entrelaçando  fato  científico  e  linguagem científica  (como no

exemplo de false start  e amorce) ou, todavia, pode ser visto de modo mecânico, a

partir justamente de uma cisão entre esses dois aspectos, compreendendo a língua

e a organização no nível textual como meros veículos do pensamento científico. 

Esta  segunda  concepção  considera  o  pensamento  científico  como  um

conteúdo não construído pela linguagem, mas apenas registrado na língua, a qual

interferiria na sua elaboração apenas como um elemento a ser controlado e com a

tarefa de reportar com a maior objetividade possível os resultados das pesquisas. A

abordagem que  adotamos  para  a  análise  de  gênero  está  em acordo  com uma

postura mais crítica, levando em conta a escrita como uma construção retórica, não

em  nenhum  sentido  de  falácia,  mas  no  sentido  de  que  a  escrita  científica  é

argumentativa e ordenada segundo estratégias para atingir um objetivo comunicativo

e não uma mera reportagem objetiva de fatos observados na natureza.

Swales  propõe,  então,  uma  definição  de  comunidade  discursiva

(SWALES,1990, p.24) pautada por seis pontos, em relação aos quais a ciência pode

ser caracterizada: 

 Possuiria um mesmo conjunto de objetivos ideais e públicos. Em relação à

ciência,  o  avanço do conhecimento  e,  nas áreas aplicadas,  a  intervenção

sobre o mundo (segundo vários interesses confessos ou não).

It is commonality of goal, not shared object of study that is criterial, even
if the former often subsumes the latter. But not always. The fact that the
shared object of study is, say, the Vatican, does not imply that students
of the Vatican in history departments, the Kremlin, dioceses, birth control
agencies  and  liberation  theology  seminaries  form  a  discourse
community. (SWALES, 1990, p.25).102

102"O  critério  é  um  objetivo  comum,  não  um  objeto  de  estudo  compartilhado,  ainda  que  este

frequentemente inclua aquele. Mas não sempre. O fato de que o objeto compartilhado seja, por

exemplo, o Vaticano, não implica que estudantes do Vaticano nos departamentos de História, o

Kremlin,  dioceses,  agências  de  controle  de natalidade  e  seminários  da  teologia  da  libertação

formem uma comunidade discursiva.”

105



 Possui  mecanismos  de  comunicação  interna:  congressos,  revistas,

newsletters,  redes  sociais,  publicações  oficiais...  A comunicação  interna  é

considerada  como  um acesso  às  fontes  comunicativas,  a  participação  da

comunidade passa pelo acesso e o uso desses meios.

 Usa seus meios de participação como mecanismos cuja função primária é a

de prover  informação e  feedback.  Participar  de  uma comunidade significa

verificar as informações disponíveis, assim como a utilização das informações

para uma das finalidades comunitárias.

 Para  realizar  essas  tarefas  comunicativas  a  comunidade  possui  vários

gêneros textuais que respondem a diversas exigências comunicativas. “These

may  involve  appropriacy  of  topics,  the  form,  function  and  positioning  of

discoursal elements, and the roles texts play in the operation of the discourse

community” (SWALES 1990, p.26)103.

 Possui e produz um léxico específico, a terminologia, e rotiniza o emprego

dos itens lexicais pertencentes à “língua comum”.

 Possui  um patamar mínimo de ingresso quanto à formação, experiência e

especialidade e precisa lidar com as condições de novato e experto dentro do

funcionamento da comunidade.

O sujeito vai extrair da intensidade de participação nessa comunidade e do

nível de reconhecimento pelos seus pares a legitimidade para a sua fala, e a partir

dela,  emprega  suas  estratégias  discursivas  de  legitimidade,  credibilidade  e  de

captação.

Para nosso estudo as comunidades discursivas foram identificadas com as

disciplinas.  Nas  ciências,  de  modo  geral  costuma-se  fazer  algumas  grandes

repartições que agrupam as disciplinas em Ciências Naturais, Ciências da Saúde,

Ciências Humanas e Sociais, Artes e Humanidades. Já nessas grandes áreas das

ciências  se  vê  modos  de  proceder  diferentes,  diferentes  problemas,  diferentes

paradigmas,  mas  tomar  essas  áreas  para  a  análise  exige  um  corpus  muito

voluminoso e as conclusões são muito generalizadas para um estilo científico geral,

volta-se à ilusão da linguagem científica. Além disso para balancear a distribuição

103“Essas  podem envolver  a  conformidade  dos  tópicos,  a  forma,  função  e  posicionamento  dos

elementos  discursivos,  e  os  papéis  exercidos  pelos  textos  na  operação  da  comunidade

discursiva.”
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das áreas encontramos algumas dificuldades: se tomássemos a Psicologia, a que

área  ela  pertence?  Às  Ciências  da  Saúde  ou  às  Ciências  Sociais?  A própria

Linguística, mais familiar a nós, pertence às Humanidades, às Ciências Sociais, às

Ciências da Saúde (com sua área cognitiva ou com a fonologia experimental)? 

Também preferimos não comparar disciplinas diferentes. Essa poderia ter sido

uma opção de pesquisa, nossa escolha porém foi a de nos atermos a diferenças

internas a uma disciplina, pois uma análise prévia mostrou diferenças consistentes

nas subdisciplinas apenas de Linguística.

Em vista disso, preferimos trabalhar unicamente com a Linguística e identificar

a diversidade interna a ela. Dessa forma, podemos tentar observar as variações nas

escritas de subdisciplinas que se distribuem em um gradiente que vai da descrição

sistêmica  das  línguas  (Estudos  do  Sistema);  passa  pelos  estudos  da  Cognição;

pelas  análises  das  produções  individuais  situadas  em  um  contexto

comunicativo/social  (Estudos  da  enunciação,  do  discurso  e  do  texto);  a  uma

perspectiva social em um sentido amplo, o dos grupos humanos (Sociolinguística); e

enfim ao campo das Humanidades (com a História das Ideias Linguísticas).

Esse  recorte  mais  restrito  do  grupo  permite  que  não  se  faça  uma

generalização que não corresponda às práticas desses grupos, como por exemplo

dizer, confirmando a prescrição manuais de escrita científica, que os resultados são

a parte privilegiada nos resumos quando na verdade a menção aos resultados pode

ser um aspecto menor no gênero resumo em uma subdisciplina, como é o caso dos

textos em História das Ideias. A restrição em uma única disciplina também permite

que alguns fenômenos não sejam considerados como anômalos ou marginais (como

o  uso  da  primeira  pessoa)  quando  na  verdade  eles  podem  ser  perfeitamente

admitidos nas suas subdisciplinas, que é o que acontece naquilo que chamamos

aqui globalmente de Estudos da enunciação, do discurso e do texto.

Assim,  nosso  estudo  recolheu  resumos  de  artigo  em língua  francesa,  da

plataforma  Revues.org,  que  publica  artigos  integrais  em  Acesso  Livre,

majoritariamente em francês, de Linguística, segundo as disciplinas: 

 Estudos do sistema, termo que agrupa as disciplinas centradas na gramática

em uma perspectiva sistêmica.

 Cognição
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 Estudos da enunciação, do discurso e do texto.

 Sociolinguística e dialetologia.

 História das ideias Linguísticas.

3.5 MODELO DE ANÁLISE

O terceiro ponto destacado [3] na definição de Swales (1990) refere-se ao

aspecto  formal  do  gênero  como  um  aspecto  também  importante  para  a  sua

caracterização:

In addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of
similarity in terms of structure, style, content and intended audience. If all
high probability expectations are realized, the exemplar will be viewed as
prototypical by the parent discourse community. (SWALES, 1990, p.58)

Após o estabelecimento da base conceitual  para o tratamento do gênero

textual, no seu estudo de 1990, Swales faz um balanço dos tipos de abordagem dos

aspectos  textuais  existentes  sobre  o  artigo  científico,  e  dentro  dele  o  resumo

entendido como uma parte do artigo (part-genre) e não um gênero completamente

independente. 

Swales identifica em primeiro lugar, estudos que verificam o nível micro da

linguagem, ou seja, o uso de determinadas características discursivas como “tempo,

modalização,  voz,  formas  verbais,  padrões  de  citação,  comentários  autoritativos,

frases nominais...”. Sobre eles, Swales aponta a vantagem em verificar a distribuição

e concentração desses elementos em determinadas porções do texto, sinalizando

que “[…] different  sections perform different  rhetorical  functions and thus require

different  linguistic  resources  to  realize  those  functions [...]”  (SWALES,  1990,

p.136)104. 

Por exemplo, diferenças no tempo verbal e na voz em artigo de tipo IMRD

sugerem  diferentes  ações.  Assim,  na  Tabela  7,  vemos  que  em  Métodos e

Resultados o  uso  do  passado  é  bem mais  preponderante  que em  Introdução e

Discussão,  pois  naqueles  dois  campos  há  a  tendência  à  uma  reportagem  do

104“[…] diferentes seções performam diferentes funções retóricas e, portanto, requerem diferentes

recursos linguísticos para realizar essas funções [...]”.
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processo  experimental  e  do  resultado  encontrado  –  aquilo  que  foi  consolidado,

encontrado,  solidificado enquanto  passado,  bem como o  que foi  executado pelo

pesquisador;  na  Introdução e  Discussão há o relativo equilíbrio entre presente e

passado, servindo ao jogo da apresentação do estado de uma questão tal como foi

realizada pelos predecessores, a apresentação da lacuna atual e a apresentação da

pesquisa,  e  em  Discussão,  o  presente  serve  à  apresentação  de  conclusões

generalizadas (um presente absoluto) e o passado à retomada dos resultados em

contraste com as limitações apontadas na introdução.

 

Tabela 7: Tempo e voz segundo seções em 16 artigos (%) da revista Phytopathology

Introdução Método Resultados Discussão

Simple present 48,5 4 6 48,5

Simple past 35 94 94 39

Voz ativa 67 17 72 83,5

Fonte: Swales, 1990, p.135, a partir dos dados de Heslot (1982)105.

Essa  abordagem  é  interessante  para  identificar  diferenças  entre

comunidades de línguas diferentes. Como o estudo exploratório de Bonn e Swales

(2007),  os  quais  realizaram,  entre  outras  coisas,  uma  análise  comparativa  de

resumos de artigos de duas revistas monolíngues de Linguística, uma em inglês e

outra  em francês.  Para  o uso dos pronomes pessoais,  por  exemplo,  os  autores

afirmam que em inglês o uso da primeira pessoa é superior ao em francês:  em

francês, há 15 ocorrências em apenas 8 resumos de um total de 30; em inglês, há

46 ocorrências distribuídas em 20 resumos de um total de 30. Das ocorrências em

francês,  nenhum pronome pessoal  era de primeira pessoa do singular,  seguindo

uma forte tradição francesa de marcar a impessoalidade na escrita científica através

do pronome de terceira pessoa ou pelo nós de modéstia, o que não nos surpreende.

Já em língua inglesa, os pronomes pessoais seguem a quantidade de autores que

assinam o texto ou sinalizam que a pesquisa foi realizada em grupo, mesmo que o

autor do artigo seja único. 

105HESLOT,  J.  (1982).  “Tense  and  other  indexical  markers  in  the  typology  of  scientific  texts  in

English”. In. HOEDT et al.  (Eds.)  Pragmatics and LSP.  Copenhangem: Copenhagem School of

Economics. p.83-103.
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Nessa  mesma  perspectiva,  porém  apenas  para  o  francês,  Tutin  (2010)

mostra a distribuição de  je  (eu);  nous (nós coletivo e nós de modéstia); e de  on,

pronome que pode assumir um valor genérico/impessoal (on fait = faz-se) e que

também pode ser equivalente a nós inclusivo (leitor + autor) ou nós exclusivo ( autor

+ comunidade discursiva). Apontando ainda como essa distribuição acontece em um

corte disciplinar:

Tabela 8: Tipos de pronomes utilizados pelos autores para referir-se a si mesmos

(em % sobre o número total de pronomes de autoria utilizados)

Referente Disciplina je nous on

Autor individual Linguística (14 artigos) 32% 61,5% 6,5%

Ciências da educação (20 artigos) 0% 82,5% 17,5%

Psicologia (5 artigos) 0% 91,5% 8,5%

Autor coletivo Linguística (6 artigos) 100% 0%

Ciências da educação (nenhum)

Psicologia (15 artigos) 80,5% 19,5%

Fonte: Tradução de Tutin (2010, p.27)

Em Linguística, o uso do nós de modéstia é dominante em relação a je e on,

mas  o  uso  da  primeira  pessoa  do  singular  ainda  participa  da  porcentagem

considerável de 32%, enquanto é ausente nas duas outras disciplinas consideradas.

Esse dado nos faz levantar a questão, nessa disciplina, há uma presença maior de

modelos interpretativos, dos quais os pesquisadores desejem ressaltar a autoria?

Ou a presença de je refere-se à tolerância da elaboração de uma reflexão ou crítica

apoiada na própria figura e autoridade do autor? Quanto à Educação, por que seus

autores individuais fazem mais generalizações com on em relação às outras duas

disciplinas? E por  fim,  quanto à Psicologia,  quando o autor  é  coletivo,  podemos

hipotetizar que o  nous enfraquece como modéstia para referir-se à pluralidade de

indivíduos,  e  portanto  a  elevação  do  uso  de  on seria  uma  outra  estratégia  de

impessoalidade.  Isso  se  confirma  em  um  estudo  etnográfico?  Ou  segundo  a

natureza dos trabalhos coletivos em psicologia,  os autores usam mais o  on  para

marcar retoricamente uma exposição mais segura das conclusões que apresenta e

portanto  mais  generalizáveis?  Essas são questões que podem ser  levantadas a
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partir da análise de elementos pontuais, nessa perspectiva de gênero.

Em outro  oposto,  Swales  (1990)  identifica  outros  estudos  que  procuram

identificar macropadrões do artigo, entre esses padrões Swales cita o referido IMRD,

típico das ciências experimentais, em análises como a de Hill et al. (1982), que usa a

imagem da ampulheta para mostrar que o artigo parte de uma descrição geral e

caminha para a particularização da sua apresentação, chega a um miolo estreito da

descrição procedimental e toma o caminho de uma expansão progressiva dos dados

encontrados a uma conclusão generalista. Este aspecto é interessante, quando se

comparam duas disciplinas diferentes, mesmo em uma única língua, pois informa o

quanto o padrão experimental é por vezes importado como norma de boa ciência

quando na verdade é inadequado para dar conta dos paradigmas, das práticas de

outras disciplinas:

The field of astrophysics therefore publishes papers describing logical
arguments  rather  than  experiments.  Journal  papers  in  astrophysics
consist  of  logical  arguments  which  cite  observations  and  draw
conclusions which are based on logic, citation of established procedure,
and proposals for new choices and procedures, all involving the use of
mathematical  equations.  The  rhetorical  structure  of  the  astrophysics
paper is not an hour-glass, but rather an inverted pyramid (see Table 2
below) reflecting the gradual movement of the argument from general
physics and all observations through a series of choices of phenomena
to  explain,  physics  likely  to  be  relevant,  specializations  and
approximations  to  be  used  to  simplify  equations,  and  of  specific
boundary conditions to be used. (TARONE et al, 1998, p. 115)106.

A desvantagem desses dois  polos de análise é,  segundo Swales (1990),

para a abordagem micro, o risco de uma excessiva pulverização e perda de foco,

caso a análise não seja acompanhada de um enquadramento que lhe dê sentido,

seja o horizonte  do texto  ou de informações etnográficas  do funcionamento das

comunidades discursivas; por outro lado, as abordagens macro recenseadas pelo

106“ O campo da Astrofísica publica, portanto, artigos que descrevem argumentos lógicos, em vez de

experimentos. Os artigos de revista em Astrofísica consistem em argumentos lógicos que citam

observações  e  chegam  a  conclusões  baseadas  na  lógica,  na  citação  de  procedimentos

estabelecidos e na proposta de novas escolhas e procedimentos,  todas envolvendo equações

matemáticas. A estrutura retórica do artigo de Astrofísica não é uma ampulheta, mas muito mais

uma pirâmide invertida […] refletindo o movimento gradual da física geral e todas as observações

através de uma série de escolhas do fenômeno a explicar, da física aparentemente relevante, de

especializações e aproximações a serem usadas para simplificar equações e das condições de

delimitação específicas a serem usadas.”
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autor,  na  época  em  que  escreve,  eram  marcadamente  especulativas  e  poucas

evidências  textuais  eram  apresentadas  como  suporte,  ainda  que  o  modelo  da

ampulheta fosse interessante, parecia haver a necessidade de uma consideração

mais fina da estrutura textual107. As duas abordagens não são problemáticas em si,

elas precisariam apenas estabelecer laços entre totalidade e particularidade textuais.

A proposta do autor, à qual acrescentamos as análises de Santos (1995) e

de Swales e Feak (2005), é a de analisar  o texto segundo as funções retóricas

estruturais e típicas dos gêneros acadêmicos. Para isso, Swales (1990) usa o termo

movimento retórico (rhetorical move). Move designa passo, movimento, implicando

uma ação parcial inserida dentro de um programa mais geral, tal como se chama de

movimento as partes de uma sonata; ao mesmo tempo é uma ação estratégica, uma

ação dentro de uma sequência de estratégias visando a uma finalidade, nisso reside

o  seu  caráter  retórico.  Move,  aliás, é  um  termo  aparentemente  recorrente  em

retórica (ENOS, 2010); apenas como exemplo, na enciclopédia de retórica editada

por Theresa Enos, o verbete argumento é definido como um movimento inferencial;

o  sofisma,  como  um  movimento falso;  enfim,  movimento aparece  em  várias

coocorrências com o sentido de unidade retórica, tal  como em  argument moves,

intellectual  moves,  technical  moves,  hermeutical  moves…  Um  termo,  portanto,

comum  em  retórica  que  quando  transposto  ao  campo  da  análise  do  discurso

científico, permite uma postura profundamente crítica em relação ao texto produzido

na  ciência,  contrapondo-se  a  determinadas  concepções  do  fazer  científico  que

entendem que  a  ciência  passa por  uma depuração  da linguagem em direção  à

clareza e objetividade e na qual retórica parece ser equivalente a sofisma. 

It  would  appear  that  phenomena  only  acquire  fact-like  status  by
consensus and that consensus may not be achievable without rhetorical
persuasion.  The  art  of  the  matter,  as  far  as  the  creation  of  facts  is
concerned,  lies  in  deceiving  the  reader  into  thinking  that  there  is  no
rhetoric, that research reporting is indeed 'writing degree zero' (Barthes,
1975) and that the facts are indeed speaking for themselves. (SWALES,
1990, p.112).108

107 O estudo de Hill et al. é baseado em apenas um único artigo, enquanto de Tarone et. al. (1998)

(publicado depois de Swales, 1990) é baseado em apenas dois artigos.

108“Aparentemente, os fenômenos apenas adquirem status factual por consenso e esse consenso

pode ser inatingível sem persuasão retórica. A arte, ao menos no que concerne à criação de fatos,

repousa em ludibriar o leitor a pensar que não há retórica, que reportar a pesquisa é de fato ‘o

grau zero da escrita’ (Barthes, 1975) e que os fatos estão com efeito falando por si mesmos”.
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Ao estruturar o texto em movimentos, Swales mostra que ele evolui a partir

de  ações  retóricas,  ele  ocupa  não  apenas  o  campo  da  verdade,  a  partir  dos

argumentos  da  lógica  e  da  razão;  mas  também na  construção  do  verossímil.  A

ciência não é uma mera descrição objetiva do mundo exterior,  na verdade, seus

textos  ao  mesmo  tempo  respondem  a  necessidades  da  natureza  do  trabalho

científico e são resultados de estratégias discursivas.

3.5.1 Modelos de movimentos para o resumo de artigo

Swales (1990) se concentrou no texto integral  do artigo experimental  em

língua  inglesa,  notavelmente  a  introdução,  fazendo  apenas  conjecturas  ou

apresentando algumas pesquisas anteriores e deixando questões abertas sobre o

resumo, entre elas de que o resumo em língua inglesa refletiria a estrutura geral do

artigo. Santos (1995) partiu dessa questão aberta e verificou em que medida essa

afirmação seria verdadeira. Ele identificou uma certa referência, em língua inglesa e

em  Linguística,  ao  padrão  IMRD  nos  resumos  em  proporções  que  dependem,

segundo ele, daquilo que o autor perceba como mais relevante no seu texto, pois a

extensão de um aspecto no resumo pode não receber tratamento proporcional no

corpo  do  artigo.  Se  um  autor  considerar  que  situar  o  problema  ou  apresentar

resultados sejam mais relevantes, eles os farão no resumo, independentemente da

proporção da seção no artigo. Cabe observar que os manuais recomendam tratar as

partes  do  artigo  no  resumo  na  mesma  ordem em que  aparecem  e  na  mesma

proporção, o que uma postura analítica mostra, todavia, é que o resumo é um outro

texto, com outros propósitos e cuja construção não depende de copiar frases, mas

de uma elaboração retórica baseada na seleção ou exclusão dos movimentos mais

típicos e na proporção da aparição desses.  Lembremos que Fovet-Rabot  (2015)

havia recomendado uma distribuição de ¼ para introdução, ¼ para a metodologia e

½  para resultados e discussões. 

Santos  (1995)  observou  que  várias  seções  do  IMRD  do  artigo  integral
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estavam presentes nos resumos, apontando um espelhamento da estrutura do artigo

para o resumo, notando também que por vezes os autores omitem partes do IMRD

no resumo. Santos elaborou, então uma tabela indicando o número de artigos que

seguiam IMRD (Tabela 9).

Tabela 9: Número de seções e distribuição de padrões nos resumos estudados por

Santos (1995)

Seção No. de resumos (de 94) Padrão

4 52 IMRD

3 33

IMR (27)

IMD (5)

MRD (1)

2 9

IM (5)

IR (3)

ID (1)

Fonte: Santos (1995, p.27)

O autor conclui um espelhamento do IMRD nos resumos em língua inglesa,

na área de Linguística, e uma fraca presença da seção de discussão (apenas 61%

do total). Santos (1995) parte desse quadro geral e realiza uma análise qualitativa do

seu corpus para propor um modelo estrutural dos resumos. Swales e Feak (2005)

também publicaram uma obra109 sobre a escrita em inglês acadêmico, também com

uma  proposta  de  cinco  movimentos  para  o  resumo.  Há  vários  pontos  de

convergência entre as duas propostas, com algumas variações nos submovimentos.

Na edição de 2009 da obra de Swales e Feak, uma das referências citadas (BONN,

SWALES,  2007)  contém  por  sua  vez  na  bibliografia  a  obra  de  Santos  (1995),

portanto é possível supor um enriquecimento da reflexão dos autores a partir  do

trabalho pioneiro de Santos (1995).

Para nossa análise nos utilizamos de um amálgama das duas propostas.

Retivemos as pistas em forma de perguntas apresentadas por Swales e Feak (2005)

enquanto guia para identificar qual a ação retórica de uma seleção de texto (Tabela

109 Este livro é um desmembramento, tratando especificamente do resumo, de uma obra mais geral

sobre o inglês acadêmico:  SWALES, John M.;  FEAK, Christine B.  English in today’s  research

world: a writing guide. Ann Arbor : University of Michigan Press, 2000.
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10), assim como o procedimento de etiquetar o movimento na sua generalidade e

nos  submovimentos,  porém  abandonamos  algumas  tipologias  apresentadas,  por

serem vagas.  Por  exemplo,  o  que  Swales  e  Feak (2009)  chamam de  “ação  do

pesquisador”, parece ser mais uma postura enunciativa, de evidenciar ou esbater a

presença do autor/pesquisador do que um submovimento. 

Assim,  vemos  no  extrato  [1]  do  corpus  reunido  por  nós  que  o  autor  do

resumo  usou  marcas  enunciativas  que  o  colocaram  como  pensador  ativo  na

observação dos resultados, ele poderia ter escrito o texto em voz passiva, com a

ilusão da aparência em si do fato; a ação retórica aqui porém não é principalmente

evidenciar o pesquisador, mas o de mostrar um resultado encontrado. No exemplo

[2], a ação é ao mesmo tempo guiar o leitor na organização do texto e apresentar

que aspectos a pesquisa vai tratar, ação realizada de modo a excluir o autor como

examinador e ressaltar o próprio exame.

[1] Nous établissons une typologie des contours intonatifs utilisés pour réaliser le HRT et
identifions certaines caractéristiques périphériques du phénomène. (3. Anglo-20-2015-
591)110

Estabelecemos uma tipologia dos contornos entonativos utilizados para realizar o HRT
e identificamos certas características periféricas do fenômeno.111

[2] Dans un premier temps, la question du latin est examinée en rapport avec une typologie
des ouvrages. (66. Docum-51-2013-3710)

Em um primeiro momento, a questão do latim é examinada em relação a uma tipologia
das obras.

Retivemos  de  Santos  (1995)  a  estrutura  geral  e  alguns  submovimentos,

como “hipótese”, “problemas”, sem organizar o texto nas sequências de movimentos

→ passos apresentadas pelo autor. Na nossa análise identificamos uma profusão de

tipos de submovimentos que não pareceu ser possível, nem necessário, organizar

em uma sequência previsível.

110 O primeiro número que identifica os textos do corpus indicam a sequência em que os textos

podem ser localizados no Anexo 3.

111 Acrescentamos traduções nossas dos exemplos extraídos do corpus logo em seguida aos textos

originais.
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Tabela 10: Comparação sumária de modelos de análise do resumo 

Santos (1995) Swales e Feak (2009)

Questões implícitas Etiquetas gerais Tipos de sentenças

M1 Situando a pesquisa

1A Apresentando o conhecimento 

atual

1B Citando pesquisa precedente

1C Estendendo pesquisa 

precedente

2 Apresentando um problema

M1

O  que  sabemos

sobre o tópico?

Por  que  o  tópico  é

importante?

Conhecimento

prévio

Introdução

Situação

Tipo  A:  Fenômeno  do

mundo  real  ou  prática

comum 

Tipo  B:  Propósito  ou

objetivo

Tipo  C:  Ação  do

pesquisador

Tipo  D:  Problema  ou

incerteza

M2 Apresentando a pesquisa

1A  Indicando  as  principais

características da pesquisa

1B Indicando objetivo principal

2 Levantando hipóteses

M2 

De  que  trata  o

estudo?

Pesquisa  em

questão

Objetivos

M3 Descrevendo a Metodologia

M3

Como  foi  feito  o

estudo?

Métodos

Materiais

Informantes

Procedimentos

M4 Listando os Resultados

M4

O  que  foi

descoberto?

Resultados

Descobertas

M5 Discutindo a Pesquisa

1 Elaborando conclusões

2 Fazendo recomendações

M5

O  que  as

descobertas

significam?

Discussão

Conclusão

Implicações

Recomendações

Fontes: DOS SANTOS, 1995, p.32; SWALES,FEAK 2009, p.5-23.

A seguir apresentaremos nossa própria organização dessas propostas em

um quadro geral (Tabela 12) e seguiremos passo a passo um exemplo que mostra

como a análise foi realizada em cada resumo.

3.5.2 Exemplo de análise

Selecionamos um resumo extraído da revista Travaux interdisciplinaires sur
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la parole et les langages de um estudo preliminar à realização deste trabalho, ainda

não publicado. Temos abaixo o quadro de análise para o artigo “Quelques apports

sur le traitement syntaxique de la forme 'alors que'”112.  As marcas em negrito na

coluna à direita referem-se aos itens lexicais que nos guiaram na interpretação e

classificação dos movimentos. A coluna da esquerda lista em negrito os movimentos

gerais  e  abaixo de cada rótulo  de movimento  estão algumas especificações.  As

cores  foram  adicionadas  para  facilitar  a  identificação  dos  movimentos,  são  as

mesmas presentes na análise dos resumos no Anexo 3.

Tabela 11: Exemplo de análise de resumo em movimentos retóricos

Título Quelques apports sur le traitement syntaxique de la forme 'alors que'

M2 Objeto

M1 Situação
literatura
lacuna

M2: Pesquisa
posicionamento
problema
justificativa
Objetivo

M2 Objetivos
lacuna
proposta
M3 Corpus
M6
Metarreferência
{113M2 Objetivos
M4 Resultados}

1

2

3

4

Dans  cet  article,  nous  présentons les  premiers  résultats  d’une
analyse en cours qui porte sur la forme « alors que ». 

Dans les grammaires traditionnelles ou usuelles, son traitement en
est réduit à sa plus simple expression : il ne se conçoit que sous
le  titre  de  « subordination »,  lequel  repose  uniquement  sur la
présence d’une conjonction de subordination.

Or, ce  seul critère catégoriel  s’avère insuffisant pour définir une
telle  relation  syntaxique ;  la  relation  de  dépendance  entre  deux
constructions  verbales  doit  être  prouvée  à  partir  d’une
critériologie pertinente et non par la  simple nature de l’élément
introducteur. 

Nous  proposons donc, grâce  à  des  exemples  attestés issus
principalement de la langue parlée,  de  montrer les limites de la
notion de « subordination » et de  distinguer pour la forme « alors
que »  trois  types  (M4) grammaticaux  remarquables  par  leur
organisation syntaxique auxquels nous  attribuerons des effets de
sens précis. 

Nossa primeira  dificuldade  foi  definir  um dado trecho  ou sentença  como

pertencente a um ou outro movimento, por exemplo, a primeira sentença do artigo

deve ser considerada a apresentação do objeto da pesquisa (M2) ou a apresentação

de resultados (M4),  como sugere a referência expressa a  résultats? Notamos na

112 LAFONTAINE, Fanny.  “Quelques apports sur le traitement syntaxique de la forme 'alors que' ”.

TIPA.  Travaux  interdisciplinaires  sur  la  parole  et  le  langage. No.  28,  2012  Disponível  em:

<http://journals.openedition.org/tipa/133 > DOI : 10.4000/tipa.133. Acesso em outubro de 2016.

113 As chaves {} indicam que os movimentos ocorrem dentro do movimento do nível superior.
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análise que os itens lexicais dão pistas iniciais para classificar os movimentos, assim

para  o problema da sentença (1),  as possibilidades levantadas pelos  itens mais

significativos são (ver [3], a seguir):  résultats, o qual remete a uma descrição dos

resultados finais;  analyse, à discussão sobre a metodologia ou à própria pesquisa

em geral; dans cet article, présentons e porte sur, os quais sinalizam a apresentação

do objeto da pesquisa tratado nesse artigo.

[3] Dans cet article, nous présentons les premiers résultats d’une analyse en cours qui
porte sur la forme « alors que ». 

Neste artigo,  apresentamos os primeiros resultados de uma análise em curso que
trata da forma “enquanto”.

Vemos  que  analyse  en  cours é  um  termo  abrangente,  aqui  sinônimo  a

estudo,  o  colocativo  en  cours localiza  o  estado  da  pesquisa  e  dos  resultados,

entendidos como provisórios, ambos apenas enquadram o estado da pesquisa em

relação à sua finalização. Em  nous présentons les premiers résultats não há uma

descrição de resultados obtidos, os resultados são o assunto tratado no artigo; o

termo metadiscursivo  Dans  cet  article  e  o  termo  nous  présentons enquadram o

resultado  como  o  assunto  e  juntos  ao  termo  porte  sur introduzem o  objeto  da

pesquisa. Portanto, a função retórica principal desse trecho é apresentar o objeto e

enquadrar a pequisa, um M2. 

A segunda  dificuldade  é  a  multiplicidade  de  movimentos  dentro  de  uma

mesma  sentença,  como  é  o  caso  da  sentença  (4)  do  nosso  exemplar.  A

sobreposição,  justaposição  ou  incisão  de  movimentos  é  uma característica  bem

comum no nosso corpus, o que vai ao encontro de algumas observações feitas por

Bonn e Swales (2007) sobre diferenças na prosa anglófona e francófona quanto à

extensão  e  encaixamento  das  sentenças,  marcada  notavelmente  pela  maior

presença de conjunções aditivas em francês em relação ao inglês114, sinalizando que

na escrita  francesa seja comum agrupar  vários argumentos,  em proposições em

inciso e coordenações, que encaixotam diferentes funções retóricas dentro de outras

ou as justapõem.

Voltando à sequencia das sentenças do resumo em análise, após indicar o

114 Bonn  e  Swales  (2009,  p.99)  apresentam,  para  um  corpus  composto  por  duas  revistas

monolíngues uma em inglês  e  uma em francês  (30  artigos  de cada  revista),  um total  de  16

ocorrências de transition words aditivas em inglês e 41 em francês.
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objeto de estudo, a autora apresenta a situação em que se encontra o tratamento da

forma alors que:

[4] Sentença (2) : Dans les grammaires traditionnelles ou usuelles, son traitement en est
réduit à sa  plus  simple  expression :  il  ne  se  conçoit  que sous  le  titre  de
« subordination »,  lequel  repose uniquement  sur la  présence d’une conjonction de
subordination.

Nas gramáticas tradicionais ou mais usadas, o seu tratamento é reduzido a sua mais
simples expressão : ele é concebido  apenas sob o título de “subordinação”, o qual
repousa unicamente na presença de uma conjunção de subordinação.

[5] Sentença (3) : Or, ce seul critère catégoriel  s’avère insuffisant pour définir une telle
relation syntaxique ; la relation de dépendance entre deux constructions verbales doit
être prouvée  à partir d’une critériologie pertinente et non par la  simple nature de
l’élément introducteur. 

Ora,  apenas esse  critério  categorial  se  mostra  insuficiente para  definir  uma  tal
relação sintática; a relação de dependência entre duas construções verbais deve ser
provada  a partir de uma criteriologia pertinente e não pela simples natureza do
elemento introdutor.

 Em [4] vê-se um M1, com função retórica de apresentar o estado em que se

encontra o tema e preparar o tratamento dele. A estratégia aqui é de apresentar a

situação em uma retórica da falta ou da lacuna,  isso é feito ao apresentar uma

imprecisão imputada a seus adversários, no caso, toda a tradição gramatical. Já no

título, o termo “forma” remete à Linguística de Corpus (mencionada expressamente

nas palavras-chave do resumo), situando a classificação de alors que como oposta a

uma mera conjunção de subordinação, feita pela Gramática Tradicional e trazendo-a

a uma posição neutra (forma) a ser descrita pela pesquisa científica. Nos trechos [4]

e [5] aparecem várias marcas dessa retórica da lacuna (termos em negrito) que se

usa de imagens de unicidade e limitação: (4) réduit à sa plus simple expression, ne...

que, repose uniquement sur, e (5)  seul, s'avère insuffisant, partir de… et non par,

simple. 

De [4] a [5] há a continuidade da apresentação da lacuna, porém há uma

diferença entre elas.  Enquanto [4]  situa o tema, mostrando o estado em que se

encontra o tratamento do assunto no campo, por um adversário específico, em [5] já

se entra na pesquisa, com a posição do pesquisador (não por uma hipótese, mas

por  uma constatação,  s'avère).  Além disso  quando faz  a  crítica  da  limitação da

criteriologia  usada  pelos  adversários,  implicitamente  apresenta  um  problema  de

pesquisa, cuja identificação justifica que se faça um estudo sobre a forma “alors
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que”, e aponta um objetivo de pesquisa (apresentar, por sua vez uma criteriologia

pertinente).  Disso  concluímos  a  presença  de  um  M2  Pesquisa,  com  as

especificações  posicionamento,  problema  e  justificativa, e  o  mesmo  M2  com  a

etiqueta mais geral de Objetivos.

A sentença final parece construída de modo estranho:

[6]  Nous  proposons donc,  grâce  à  des  exemples  attestés issus  principalement  de  la
langue  parlée,  de  montrer  les  limites de  la  notion  de  « subordination »  et  de
distinguer pour la forme « alors que » trois types grammaticaux remarquables par leur
organisation syntaxique auxquels nous attribuerons des effets de sens précis. 

Propomo-nos  então,  graças  a  exemplos  efetivamente  realizados  [attestés]
provenientes  principalmente  da  língua  falada,  mostrar  os  limites da  noção  de
“subordinação” e distinguir para a forma “alors que” três tipos gramaticais notáveis por
sua organização sintática aos quais nós atribuiremos efeitos de sentido precisos.

Há  uma  aparente  confusão  entre  apresentação  de  objetivos  (M2)  e

resultados (M4): os objetivos são mostrar os limites (montrer les limites) da noção de

“subordinação” e identificar novos tipos (distinguer… types), enquanto os resultados

são a distinção de três tipos gramaticais e a atribuição a eles de efeitos de sentido.

Não faria  sentido  ter  o  objetivo  a priori de estabelecer  três tipos,  os  três  são o

resultado. No curso da pesquisa observamos outras ocorrências de uma estrutura

parecida.  Enquanto  falantes  de  português  essa  organização  da  frase  parece

estranha, como ela reaparece em outros casos não se trata de uma imperícia na

escrita de um autor em particular, mas parece ser uma estrutura da língua.

Essa construção pode ser explicada dentro desse modelo de movimentos

com funções retóricas se adicionarmos mais um movimento, o de fazer referência

não à atividade de pesquisa, que é o caso dos outros cinco movimentos, mas o de

fazer  referência  ao  texto  do  artigo.  Chamamo-lo  pelo  termo  abrangente  de

Metarreferência, ou seja uma referência textual ao próprio texto do artigo. 

Quanto ao outro movimento, M3 Metodologia, este aparece em inciso. São

apresentadas  informações  sobre  a  natureza  do  corpus  (exemples  attéstés,

principalement  de  langue  parlée) sem  detalhamento  do  seu  tratamento,  o  que

sugere que para esse projeto de escrita interessa mais a definição do objeto, situado

nas  lacunas  da  disciplina  (foco  em  M1-M2)  e  a  contribuição  do  pesquisador

(critériologie pertinente, attribuerons des effets de sens) que o foco na técnica de

tratamento do corpus.
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De modo esquemático, este é o projeto retórico desse resumo:

(1) Apresenta a pesquisa (em curso) e o objeto.

(2) Nomeia opositores, lacunas e o estado atual da questão.

(3) Retoma a lacuna e indiretamente apresenta um objetivo para saná-la.

(4) Apresenta objetivos-resultados e aspectos da natureza do corpus.

3.6  ANÁLISE DO CORPUS

O exemplo tratado acima mostra o funcionamento da análise dos resumos

de artigo segundo o modelo que adotamos. Nesta seção, apresentaremos algumas

características gerais dos textos que compõem o corpus e uma apresentação dos

movimentos em mais detalhes,  procurando observar como esses movimentos se

distribuem de acordo com as subdisciplinas estudadas.

Em primeiro lugar, durante a análise, elaboramos uma tabela que partiu de

uma síntese dos modelos, incluindo as perguntas apresentadas por Swales e Feak

(2009) para a primeira identificação dos movimentos e parte das etiquetas gerais

elaboradas pelos autores (cf. Tabela 10) e retivemos algumas sugestões de Santos

(1995)  para  identificar  algumas características  específicas,  além da sugestão de

marcar a análise por cores, afim de simplificar a avaliação dos textos. Partindo da

contribuição desses autores,  acrescentamos mais  um movimento e identificamos

para os textos que compõem o corpus várias características específicas aos seis

movimentos, que funcionam como uma identificação das ações executadas pelos

movimentos.

Tabela 12: Quadro de movimentos e particularidades observados no corpus

Movimento Aspecto geral Particularidades

M1

amarelo

Situação

Conhecimento prévio

Introdução

Ponto de partida

O que sabemos sobre o tópico?
Por que o tópico é importante?

Definição, nomeação, apresentação, precisão
Detalhamento
Exemplos
Literatura, citação, tese adversária
Experiência do pesquisador
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Pressupostos teóricos, postulados, hipótese
Lacunas
Problema, incerteza, causa → problema
Fato incaracterístico, mudança
Justificativa, pertinência

M2

laranja

Objeto

Objetivo

Pesquisa

De que trata o estudo?
Definição, delimitação, detalhamento, exemplo
Pontos investigados
Problema,  pressuposto  +  problema,  lacuna,
limitações, incorreções, reexame, tese adversária
Justificativa
Modalidade de estudo
Hipótese, tese
Proposta, contribuição
Posicionamento
Literatura,  citação,  filiação  teórico-metodológica,
abordagem, conceitos mobilizados

M3

verde

Metodologia

Material / Corpus

Como foi feito o estudo?
Dados, corpus, fontes
Informantes
Procedimentos,  parâmetros  avaliados,  percurso  da
análise,  hipótese,  abordagens,  conceitos
operacionalizados
Extensão, duração, alcance, localização
Filiação teórico-metodológica
Definição
Objetivo da metodologia, justificativa da metodologia,
posicionamento metodológico

M4

rosa

Resultados

Descobertas

O que foi descoberto?
Dados, números, estimativas
Fatos brutos
Resultado  inesperado;  remise  en  question
(reconsideração)

M5

azul

Discussão

Conclusão

Recomendações

Contribuição

Posicionamento

O que as descobertas significam?
Reflexão, avaliação, interpretação, problematização
Questões levantadas, interrogações
Implicações
Novidade, contribuição, aplicação
Pertinência, relevância, justificativa
Filiação teórico-metodológica
Validação / refutação de hipótese, teoria
Hipótese / tese, antítese
Fato identificado → fato consequente
Fato aparente → fato subjacente / verdadeiro
État des lieux (verificação sintética do estado da arte)
Justificativa, demanda, carência, premência

M6

roxo
Metarreferência

Como o artigo está organizado?
Ordem de exposição
Referência a partes do artigo
Passagem de movimento
Operação narrativa (exemplificação) 
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Em primeiro lugar, quanto à avaliação geral do gênero resumo de artigo em

francês,  e  em  Linguística,  o  primeiro  aspecto  que  chamou  nossa  atenção  é  a

ausência de diretrizes aos autores fornecidos pelas próprias revistas para a escrita

de resumos. Apenas a revista Corpus, de um total de 10 títulos diferentes faz uma

exigência expressa:

Il  est  indispensable que le résumé soit  de bonne qualité.  Un résumé
n’est pas une introduction à l’article, ce n’est pas non plus l’accroche du
texte. Le résumé doit être informatif (problématique générale, objectifs
de l’article, résultats les plus significatifs, concepts principaux), exhaustif
mais concis115. (Corpus)116.

Como nos limitamos apenas a uma base de publicação, Revues.org, é difícil

fazer uma generalização; outras bases de publicação de caráter mais proprietário

(como Cairn) ou abertos como a base Persée precisariam ser observadas, assim

como  seria  importante  um  levantamento  junto  aos  próprios  pesquisadores  para

lançar luzes sobre o processo de escrita e principalmente sobre a formação para a

escrita científica: se ela é feita na Universidade de modo explícito, se ela se baseia

em manuais trabalhados dentro do currículo ou durante autoformação, ou se esses

modelos de escritas são adquiridos por um contato direto com os artigos. Esses são

caminhos impossíveis de serem trilhados aqui, mas que são pertinentes de serem

mencionados para um estudo mais assentado sobre as práticas sociais da língua.

A segunda característica  geral  identificada é  a  presença de mais  de  um

movimento dentro de uma mesma sentença, por vezes anichado dentro de outros,

como mostram os textos (7. Corpus-13-2014-2427), (31. Cogni-5-2010-346) ou (32.

Anglo-21-2016-742).  Essa  característica  aparece  distribuída  de  modo  desigual

dentro das subdisciplinas: Estudos do sistema (15/16 resumos); Cognição e Estudos

da enunciação...(10/15 resumos);  Sociolinguística... (7/15 resumos) e História das

ideias...  (5/15). Esses números não devem ser tomados como uma normativa de

como se elaborar o gênero nessas disciplinas, elem permitem a identificação da

expectativa de escrita: cobrindo mais movimentos e próxima do modelo experimental

115 “É indispensável que o resumo seja de boa qualidade. Um resumo não é uma introdução ao

artigo, não é também uma propaganda do texto. O resumo deve ser informativo (problemática

general, objetivos do artigo, resultados mais significativos, conceitos principais), exaustivo, mas

conciso.”

116 Texto  disponível  em:  <http://journals.openedition.org/corpus/416 >.   Acesso  em dezembro  de

2017.
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para Cognição e Estudos do Sistema (que incluiu áreas experimentais e descritivas)

ou  mais  focada  em  determinados  movimentos,  como  em  História  das  Ideias  e

Sociolinguística.

Além do  anichamento  dos  movimentos,  podemos observar  quantos  tipos

foram utilizados. Para os resumos de Linguística em língua inglesa, Santos (1995)

identificou  (Tabela  9)  uma preferência  pelo  uso  de  quatro  seções  espelhando  o

IMRD dos artigos, cuja introdução inclui dois movimentos do modelo do autor: de um

total de 94 resumos, havia 52 resumos com 4 tipos de partes do IMRD; 33 resumos

com 3 partes e 9 resumos com duas partes. Dos seis movimentos identificados no

nosso corpus vemos uma distribuição diferente, mais equilibrada da quantidade de

tipos  de  movimentos  (Tabela  13):  1  resumo  com  6  movimentos;  7  com  cinco

movimentos; 22 resumos com 4 movimentos diferentes; 22 com 3; 22 com 2; e 2

resumos com 1 movimento. Esse equilíbrio, porém pode refletir mais a composição

do corpus que efetivamente a situação disciplinar caso outras subdisciplinas estejam

ausentes ou sub-representadas.

Tabela 13: Cômputo de tipos de movimentos por subdisciplina

De  todo  modo,  essa  apresentação  geral  nos  pareceu  limitada,  já  que

encontramos certos padrões bastante contrastados entre subdisciplinas. A projeção

para as disciplinas parece ser, portanto, mais segura que uma apresentação geral,

pois é melhor delimitada. A Figura 12, que reapresenta graficamente os mesmos

dados  da  Tabela  13,  mostra  em  cores  a  quantidade  de  tipos  de  movimentos,

enquanto os números sobre as barras mostra quantos resumos continham essas

quantidades,  assim por  exemplo  em Sociolinguística  nenhum resumo continha 6

tipos de movimentos e há apenas 1 resumo com cinco movimentos.

124

Disciplina Quantidade de movimentos
6 5 4 3 2 1

Estudos do Sistema 1 1 8 4 1 1
Cognição 0 5 5 3 2 0
Estudos do Discurso 0 0 3 8 3 1
Sociologia e dialetologia 0 1 4 2 8 0
História das ideias 0 0 2 5 8 0

Total 1 7 22 22 22 2 76



A partir desse gráfico, pode-se ver que em Sociolinguística e em História das

Ideias o estilo preferido apresenta menos tipos de movimentos (em ambas há 8

resumos com apenas 2 tipos diferentes de movimentos), em Estudos da enunciação,

do discurso e do texto a preferência foi por 3 movimentos, enquanto em Cognição e

Estudos  do  Sistema a  preferência  é  pelo  uso  de  uma quantidade  maior,  4  e  5

movimentos para a primeira e quatro para a segunda.

Figura 12: Quantidade de tipos de movimentos, representação gráfica

Sobre a preferência de que movimento apresentar, em todas as disciplinas,

M2  (a  apresentação  da  pesquisa,  do  objeto  ou  dos  objetivos)  foi  o  aspecto

dominante. M2 aparece em todos os resumos, com exceção de História das Ideias,

na qual identificamos 3 de 15 resumos com uma estrutura que não se encaixa de

modo algum nos modelos propostos.  O cômputo de ocorrências de cada movimento

em relação ao total de 76 resumos do corpus (Tabelas 14a e 14b) mostrou, além de

da forte presença de M2, que em Linguística há igual preferência por M1, M3 e M5 e

uma interessante atenção limitada a M4, igualada a M6.
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Tabela 14a: Ocorrência de movimentos (geral e subdisciplinas), porcentagem

Tabela 14b: Ocorrência de movimentos (geral e subdisciplinas), valores absolutos

A situação  de  cada  disciplina  em  relação  ao  cômputo  geral  pode  ser

visualizada na sequência de gráficos das Figuras 13a - 13e, representados sobre os

valores da Tabela 14a, mostrando o quanto elas desviam do padrão geral, o que

sustenta  a  abordagem por  subdisciplinas,  e  mostra  quais  movimentos  são  mais

frequentes, portanto os provavelmente mais significativos em cada disciplina.

Figura 13a: Desvio na ocorrência de movimentos em Estudos do sistema
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Disciplina Ocorrência de movimentos
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Estudos do Sistema 43,75% 100% 56,25% 56,25% 62,50% 43,75%
Cognição 60% 100% 73,33% 53,33% 73,33% 26,67%
Estudos do Discurso 40% 100% 46,67% 13,33% 53,33% 33,33%
Sociolinguística 60% 100% 60% 13,33% 26,67% 26,67%
História das ideias 53,33% 80% 26,67% 0% 26,67% 6,67%

Geral 51,32% 96,05% 52,63% 27,63% 48,68% 27,63%

Disciplina Ocorrência de movimentos
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Estudos do Sistema 7 16 9 9 10 7
Cognição 9 15 11 8 11 4
Estudos do Discurso 6 15 7 2 8 5
Sociolinguística 9 15 9 2 4 4
História das ideias 8 12 4 0 4 1

Geral 39 73 40 21 37 21



A Figura  13a  mostra  para  Estudos  do  Sistema,  uma  conformidade  em

relação ao quadro geral no uso dos movimentos M2, M1 com valores ligeiramente

inferiores (43,74% para 51,32%), e M3 com valores ligeiramente superiores (56,25%

para 52,63%). A discrepância está na maior importância acordada à apresentação

de resultados M4 (56,25% para 27,63%), no recurso à referência ao texto do artigo

M6 (43,75% para 27,63%) e na apresentação dos comentários sobre os resultados

M5 (62,50% para 48,68)%. O que mostra que para essa disciplina além de mostrar

obrigatoriamente os aspectos da pesquisa, os membros dessa comunidade se usam

de todos os recursos do gênero, ressaltando aquilo que for mais significativo e com

expectativas elevadas quanto à menção dos resultados obtidos e sua significância

(M4 e M5).

Figura 13b: Desvio na ocorrência de movimentos em Cognição

Em  Cognição,  o  movimento  de  menor  importância  é  M6  (26,67%  para

27,63%) em acordo com a situação geral.  Também em acordo está o recurso à

apresentação da Situação M1 (60% para 51,32%) com valores um pouco acima. O

que  diferencia  essa  subdisciplina  do  quadro  geral  é  a  sua  maior  importância

acordada  à  Metodologia  M3 (73,33% para  52,63%),  é  a  disciplina  que  mais  dá

importância a esse aspecto, assim como é a disciplina que tem maior presença da

discussão de resultados  M5 (73,33% para 48,68%), que incluiem a apresentação da

contribuição do pesquisador; ela também tem expectativas quanto à apresentação

de resultados brutos, M4 (53,33% para 27,63%). 
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Figura 13c: Desvio na ocorrência de movimentos em Estudos da enunciação, do

Discurso e do Texto

Em Estudos do Discurso,  é  notável  a  quase sobreposição do gráfico  da

disciplina com o gráfico geral de Linguística. Destaca-se a baixa ocorrência de M4

resultados (13,33% para 27,63%), uma proporção não muito desviante do geral, mas

bastante contrastada aos valores de Cognição. Uma hipótese é a concentração nos

aspectos analisados na pesquisa, talvez pelo papel que a elaboração de problemas

e pontos em avaliação nessa área, portanto é uma disciplina aparentemente focada

em M2.

Figura 13d: Desvio na ocorrência de movimentos em Sociolinguística e dialetologia
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Sociolinguística e dialetologia têm as mesmas tendências gerais com valores

ligeiramente mais elevados na apresentação de M1 (60% para 51,32) e M3 (60%

para 52,63%). O que indica que nessa disciplina se destacam: a apresentação da

situação,  notavelmente  com  o  objetivo  de  apontar  a  pertinência  da  pesquisa  e

apresentar um problema ou uma situação que se mostra discrepante em relação ao

esperado; igualmente a apresentação do objeto e da pesquisa (M2), uma tendência

dominante em toda a linguística; e da metodologia, na qual se destaca a importância

em apresentar os informantes do estudo e os procedimentos de coleta ou análise.

Em contraste, os resultados (13,33% para 27,63%) e as conclusões (26,67% para

48,68%) têm relevância inferior. De fato, nas ciências assentadas sobre os estudos

sociais,  interessa  muito  mais  o  percusso  da  análise  e  do  tratamento  de  cada

problema  que  oferecer  uma  resposta  sintética,  por  vezes  impossível  devido  ao

caráter multifacetado das questões com as quais trabalha.

Figura 13e: Desvio na ocorrência de movimentos em História das Ideias

Na última subdisciplina considerada, História das ideias, não há ocorrência

de resultados, há pouca presença de M6 (6,67% para 26,67%), e o movimento de

conclusão M5 está abaixo da tendência geral  (26,67% para 48,68%). Há menos

ocorrências de todos os movimentos em relação ao quadro geral, com exceção de

M1, que é ligeiramente superior.  Disso pode-se concluir  que no modelo adotado

essa subdisciplina se concentra basicamente em Situar e Apresentar a pesquisa. O
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diferencial  nessa  área  foi  a  presença  de  outro  tipo  de  organização  textual

completamente  diferente  daquelas  que  podem  ser  explicadas  pelo  modelo  de

Santos (1995) e Swales e feak (2009).

Encontramos quatro textos que assumem uma organização não modular –

ou  seja,  que  poderia  ser  combinada  de  modo  independente  –  adaptada  à

apresentação de um objeto marcado pela cronologia. Assim, os textos seguem uma

progressão  Introdução,  Desenvolvimento,  Conclusão,  que  renomeamos de  modo

mais  específico para  a disciplina (Tabela 15).  A Introdução recebe o termo Fato

histórico  e  serve  à  apresentação  do  objeto  e  outros  detalhes  como  alguma

característica  que  mostre  o  seu  interesse,  atores  e  principalmente  a  localização

espaço-temporal.  O  Desenvolvimento  do  texto  segue  uma  contextualização

histórica, mostrando a origem do fato, gatilhos/causas, diversas ações e seus atores,

problemas. Enfim, o texto, em uma organização narrativa própria a essa disciplina,

conclui com uma síntese, uma avaliação, um desenlace ou com as permanências do

fato no curso da história e do presente.

Na  tabela  seguinte,  listamos  as  características  identificadas  no  resumo

dissertativo em História das Ideias, sem pretensão à generalização já que se aplica

a apenas 4 resumos encontrados com essa característica.

Tabela 15: Movimentos identificados em 4 resumos de tipo dissertativo em História

das Ideias Linguísticas

F

ciano claro

Fato histórico

Introdução

Fato, objeto
Detalhamento
Localização espacial, localização temporal 
Condições de partida, fato de interesse, gatilho
Ação, atores

CT

ciano médio

Contextualização

Desenvolvimento

Fonte (corpus)
Origem
Problema, fato de interesse
Gatilho, causas, fatores
Ação, atores
Justificativa
Avaliação, interpretação

CO

ciano escuro
Conclusão

Síntese
Avaliação
Localização temporal
Localização espacial
Desenlace
Permanência
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3.6.1 Movimento 1: situando a pesquisa

Um dos meios mais rotineiros de se iniciar um resumo em língua portuguesa

é  a  fórmula  “Este  artigo  trata  de”,  possivelmente  equivalente  em  frequência  à

fórmula “Cet article porte sur” em francês. Esse modo à queima-roupa de iniciar o

resumo apresenta diretamente do que trata o estudo, rápida como a brevidade do

texto exigiria. Esse tipo de abertura, que anuncia diretamente o objeto sem situá-lo

em  nenhum  quadro  introdutório,  corresponderia  ao  segundo  movimento,  “M2

Pesquisa, Objeto, Objetivos”, o qual apresenta o quadro geral da pesquisa: qual o

seu objeto, problema, hipótese… Por sua vez, o primeiro movimento (M1) apresenta

aspectos relativos ao tema tratado, a um quadro geral em que assentar a pesquisa.

Isso é um ponto interessante de reflexão, por que esse estilo “à queima-roupa” é tão

comum? Por que, à diferença de outros textos predominantemente referenciais, não

é fundamental  contextualizar primeiramente do que se está falando ou o que se

sabe sobre o assunto?

Em parte isso se explica porque o resumo é um texto que não segue uma

progressão  temática,  ele  é  um texto  em blocos.  Essa  característica  modular  do

resumo faz com que as peças sejam distribuídas de modo livre, portanto um início

diretamente  por  M2 é  possível.  Da mesma forma,  o  resumo pode prescindir  de

quaisquer  movimentos,  conforme aquilo  que o autor  deseje ressaltar  como mais

importante e conforme esses autores sigam as tendências das disciplinas, de modo

explícito  pelas  normativas  ou de modo intuitivo  a  partir  da  familiaridade com os

textos com os quais trabalham. 

Essa característica modular necessitaria de estudos históricos e etnográficos

que seguissem a transformação das formas do gênero e das práticas científicas, na

esteira  do  trabalho  de  Bazerman  (1988a,  1988b),  para  verificar  se  essa

característica  é:  de  um  lado,  proveniente  do  inglês  científico  e/ou  das  ciências

experimentais,  nessa  hipótese  sua  homogeneidade  em  várias  línguas  seria

decorrente da ascensão à hipercentralidade dessa língua; ou se ao invés é uma

característica que vai se capilarizando concomitantemente em várias línguas (e suas
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comunidades científicas) por uma circularidade das práticas científicas117.

O  movimento  1,  identificado  de  forma  geral  como  “Introdução,  Situação,

Conhecimento prévio, Ponto de partida” é uma apresentação do tema em estudo no

artigo. Ganha essa numeração nos modelos de Santos (1995) e Swales e Feak

(2009), supomos, por ser o início lógico ou comum de um texto argumentativo ou um

texto referencial, o de se indicar do que se está falando, ainda que ele possa não ser

o mais comum nem estar presente.  

Se a Situação118 é facultativa, sua presença ou ausência tem implicações

sobre  o  projeto  retórico  do  texto.  Um resumo que  dispensa  a  apresentação  do

contexto  pode  sinalizar  que  o  tema,  objeto,  disciplina...  tratados  estão  bem

estabelecidos quanto ao seu reconhecimento pela comunidade, por sua tradição de

pesquisa ou mesmo por uma situação de dominância de paradigma (KUHN, 2013

[1962]).  Se um dado resumo não apresenta, por  exemplo,  o que se sabe sobre

gramática de construção, admite que o seu leitor potencial já sabe do que se trata. 

 Não definir ou não apresentar algum conhecimento prévio pode ser também

uma estratégia retórica que faz o autor parecer um membro experiente e plenamente

formado em uma determinada disciplina e,  ao contrário,  situar  um conhecimento

aparentemente bem estabelecido para outros membros experientes pode sinalizar

que o autor não reconhece o grau de consolidação de uma dada questão dentro da

comunidade.  No  exemplo  abaixo  [7]  o  autor  não  apenas  iniciou  por  M2,  como

compôs seu texto inteiramente nesse movimento, apresentando vários pontos de

pesquisa  com  recurso  a  uma  abundante  terminologia,  seu  texto  é  melhor

117 Schofield  (1999)  cita  várias  referências  possíveis  de  serem  exploradas,  como  as  primeiras

revistas especializadas em fornecer resumos de artigos e resenhas de livros: as francesas Journal

des Sçavants  (1665-1792),  Nouvelles de la République des Lettres  (1684-1718) e  Histoire des

Ouvrages des Savants  (1687-1706; 1708-1709);  as alemãs  Monatsextracte  (1703-)  e  Aufrichte

(1714-1717); as inglesas Universal Magazine of Knowledge and Pleasure (1747-1815) e Monthly

Review (1749-1844). Além de várias revistas que publicavam também resumos, além de artigos,

especificamente de Química: em inglês (4 títulos), em alemão (6 títulos) e em francês (3 títulos),

recenseados pela autora.

118 Chamaremos esse movimento de Situação. O termo  Introdução carrega o sentido amplo de

abertura do texto e poderia incluir as várias fórmulas de abertura do movimento 2, “Este artigo

trata de...”, enquanto o termo Situação  remete à apresentação do quadro em que se situa uma

determinada pesquisa, tema ou objeto.
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compreendido pelos membros da sua comunidade de pesquisa:

[7] Cet article passe en revue divers effets de sens de la qualification adjectivale au-delà ou
en  deça  de  la  dénotation  :  propriété  positionnelle ;  représentation  en  termes
d’ensembles et de sous-ensembles ; interprétation de l’adjectif appréciatif (ici, l’adjectif
nice)  sous  l’effet  conjugué  d’une  propriété  positionnelle,  d’une  représentation
prototypique du type d’objet dénoté par le couple <adjectif-nom>, et du co-texte (les
autres  adjectifs  du  SN) ;  s’agissant  des  adjectifs  participe  (slanting  rain,  enclosed
garden), implications en termes de structures argumentales et de rôles sémantiques, et
glissements métonymiques dans le parcours interprétatif. (4. Anglo-20-2015-570)

Este artigo revisa diversos efeitos de sentido da qualificação adjetival para além ou
aquém da denotação: propriedade posicional; representação em termos de conjuntos e
subconjuntos; interpretação do adjetivo apreciativo (aqui, o adjetivo  nice) sob o efeito
conjugado de uma propriedade posicional, de uma representação prototípica do tipo de
objeto denotado pelo par <adjetivo-substantivo>, e do cotexto (os outros adjetivos do
SN); tratando dos adjetivos particípios (slanting rain, enclosed garden), implicações em
termos de estruturas argumentais e papeis semânticos e deslizamentos metonímicos
no percurso interpretativo.

Quando é utilizado, o movimento 1 pode assumir, entre outras funções, a

apresentação  de  uma  informação  nova  ou  pouco  conhecida  pela  comunidade

científica,  a partir  de uma  definição ou um esclarecimento sobre uma questão

nova ou que não seja de amplo conhecimento [8]. Isso é importante quando um

campo novo de estudos, um objeto novo, uma nova abordagem... são apresentados:

[8]  Le  Grand-Duché  de  Luxembourg  se  présente  comme  un  État  institutionnellement
trilingue dans lequel tous les résidents ont le loisir d’utiliser au choix le luxembourgeois,
le français ou l’allemand pour s’exprimer depuis la loi sur le régime des langues du 24
février 1984 qui reconnaît et entérine leur coexistence officielle et illimitée. (47. Lengas-
80-2016-1171)

O  Grão-Ducado  de  Luxemburgo  se  apresenta  como  um  Estado  institucionalmente
trilíngue,  no  qual  todos  os  residentes  têm  a  liberdade  de  utilizar  à  escolha  o
luxemburguês, o francês ou o alemão para se exprimir, desde a lei sobre o regime das
línguas de 24 de fevereiro de 1984, que reconhece e interina sua coexistência oficial e
ilimitada.

O exemplo [8] é a primeira sentença do resumo “Le luxembourgeois, enfant

naturel de la Seconde Guerre mondiale” (O luxemburguês, filho natural da Segunda

Guerra Mundial). A partir dele podemos conhecer a situação específica das línguas

faladas em Luxemburgo, fato que pode não ser de amplo conhecimento. 

Para além disso, a leitura desse trecho isolado da sua sequência textual

deixa a expectativa de que há algum problema que afeta essa situação harmônica

das línguas e que justifique o interesse em se estudá-la. Empregar a  Situação, de
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fato, serve ao jogo do contraste, da problematização e da lacuna, mostrando dentro

de  uma  situação  um  fato  incaracterístico  ou  que  engatilha uma  questão  de

pesquisa, como mostra o exemplo abaixo, que integra um conhecimento prévio a um

fato incaracterístico, que exigirão uma investigação apresentada pelo artigo119:

[9] Un nom collectif est généralement défini comme un nom qui, au singulier, implique une
pluralité  de membres ;  ainsi  crew au sens d’équipage.  Mais certains de ces noms
peuvent également désigner des membres, lorsqu’ils sont employés comme pluriels non
fléchis (ex. these crew) ; quelques-uns admettent même le dénombrement « un » (ex.
one crew pour un membre d’équipage). » (1. Anglo-22-2017-1028).

Um nome coletivo é geralmente definido como um nome que, no singular, implica uma
pluralidade  de  membros;  assim  crew no  sentido  de  tripulação,  mas certos nomes
podem  igualmente  designar  membros,  quando  são  empregados  como  plurais  não
flexionados (ex. these crew); alguns admitem até a contagem “um” (ex. one crew para
um membro da tripulação).

Um outro exemplo de um fato incaracterístico [10], apresentado de modo

mais opositivo, recorre a itens lexicais do campo da aparência/ilusão  (à première

vue, qu'il n'y parait) e da fragilidade (moins solide) para mostrar que outras análises

ficaram  restritas  ao  nível  superficial  da  aparência  e  que  a  análise  apresentada

ultrapassa a ilusão de uma diferença rígida na abordagem de dois tipos de políticas

linguísticas e portanto traz uma análise nova:

[10]  À  première  vue,  les  politiques  linguistiques  sont  très  différentes  lorsqu’elles
concernent  les  grandes  langues  standardisées  de  l’espace  public  ou  les  langues
régionales  ou  minoritaires.   […]  Toutefois,  certains  exemples  montrent  que  cette
opposition est moins solide qu’il n’y parait. (51. Lengas-79-2016-1048). 

À primeira vista, as políticas linguísticas são muito diferentes quando concernem as
grandes  línguas  padronizadas  do  espaço  público  ou  as  línguas  regionais  ou
minoritárias.  […]  Todavia,  certos  exemplos  mostram que  essa  oposição  é  menos
sólida do que parece.

Essa apresentação de fatos incaracterísticos e problemas também pode

tomar a forma da apresentação de lacunas, como vimos no exemplo analisado na

seção 3.5.2.

Outro modo de situar a pesquisa é o próprio estado em que uma questão se

encontra tratada na literatura: para sinalizar a  filiação a uma corrente teórica;

para apontar um grupo adversário; para apontar a necessidade de complementar

119 Salvo indicação contrária, todos os negritos presentes nos exemplos extraídos do corpus são

adições nossas.
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uma  tradição.  Essa  referência  acontece  de  modo  abrangente  ou  através  de

chamadas (autor, data). Ainda que em alguns manuais se prescreva limitar o recurso

à  citação  no  resumo120 ou  mesmo  de  não  proceder  a  isso121,  a  utilização  de

chamadas  pode  ser  importante  para  mostrar  a  solidez  ou  a  pertinência  de  um

estudo. 

Há muitos motivos para citar em um texto de longa extensão, como salientar

a familiaridade com a produção do campo; o nível de experiência do pesquisador;

situar a sua escrita em uma tradição científica; chamar a atenção para o quanto a

produção de outros embasaram o trabalho atual; mostrar que o trabalho tem solidez

dentro do emaranhado dos conhecimentos compartilhados; e a própria autocitação.

Dito isso, parece ser curiosa a escolha em apresentar chamadas em um texto tão

curto como o resumo e que em princípio nem permitiria a verificação da referência

sem o acesso à lista completa no fim do artigo, por ser um texto independente e

considerando que não necessariamente o texto completo do artigo estará disponível.

O pertencimento a uma comunidade discursiva pode explicar essa prática; citar no

resumo pode funcionar como marca de experiência ao apresentar textos que devem

ser familiares e centrais aos membros. No exemplo abaixo, a citação foi usada como

um apoio para apontar a importância da abordagem e do objeto de estudo do artigo

de  título  “La  ‘Umma  est-elle  une  communauté  linguistique ?”  (A 'Umma  é  uma

comunidade linguística?) e que trata da situação linguística na Argélia a partir desse

conceito:

[11] Interroger le concept de communauté linguistique pour comprendre la configuration
sociolinguistique d’un pays est une chose fondamentale pour les sociolinguistes qui se
réclament des apports de (Labov 1976), de (Bourdieu 1975) et de (Boyer 2001, 2008).
(54. Lengas-77-2015-820)

Interrogar  o  conceito  de  comunidade  linguística  para  compreender  a  configuração
sociolinguística de um país é uma coisa fundamental para  os sociolinguistas que se
reclamam dos aportes de (Labov 1976), de (Bourdieu 1975) e de (Boyer 2001, 2008). 

No exemplo  (3. Anglo-20-2015-591) no Anexo 3, o M1 é dominantemente

construído na apresentação do estado atual do conhecimento dentro da literatura, as

203  palavras  do  M1,  de  um  total  de  289  do  resumo,  são  marcadas  pelo

submovimento  “referências  à  literatura”,  no  qual  a  citação  tem  um  papel

120 Cf. FOVET-RABOT, 2015, p.3

121 POCHET, 2017, p.124. 
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comprovatório. Nas próprias palavras do autor, seu objeto constitui um fenômeno

prosódico maior observado em numerosas variedades, ao redor do globo, e suas 24

chamadas  de  obras  procuram referendar  essa  centralidade  do  objeto  dentro  do

campo. Nesse resumo, a citação de tantas obras e o longo M1 vai criando uma

expectativa de se saber qual é a contribuição do artigo diante de um tema já tão

exaustivamente tratado, um efeito apelativo à leitura, ressaltado pelo anúncio sibilino

dos resultados,  apenas verificáveis  na leitura do texto integral.  Para além desse

efeito de apontar a experiência do autor e a insistência do tema na literatura, esse

exemplo em particular mostra que, na verdade, o objeto da pesquisa desse artigo é

teórico  e  são  esses  mesmos  estudos  que  serão  verificados  (“quais  deles

correspondem à realidade”) a partir de uma verificação empírica. 

Toda essa apresentação da situação em que se insere uma pesquisa ou um

objeto subentende uma justificativa, por vezes explicitada. De fato, além de mostrar

o  que  já  é  conhecido  ou  apresentar  algo  novo,  a  situação  subentende  uma

explicação do porquê um dado objeto é relevante, mesmo que não se use marcas

explícitas dessa justificativa. No exemplo [12] a apresentação do fato  rejeição das

línguas minoritárias subentende a pertinência da investigação dessas línguas, uma

demanda social; ou então em [13] a autora chama a atenção para uma característica

do  objeto,  a  sua  ancoragem histórica  e  política,  a  partir  disso  ela  estabelece  a

relevância social do objeto em estudo:

[12] Les dialectes algériens semblent être reconnus chez les locuteurs comme différents de
l’arabe standard en même temps qu’ils sont rejetés « Ce n’est pas une langue, c’est un
mélange ». (54. Lengas-77-2015-820)

Os dialetos argelinos parecem ser reconhecidos entre os locutores como diferentes do
árabe padrão ao mesmo tempo em que são rejeitados “Não é uma língua,  é  uma
mistura”.

[13] Ces mots agonistiques sont caractéristiques d’une recherche d’inclusivité qui trouve sa
source dans un débat (entamé dès les années 1970) sur le sujet politique du féminisme.
(35. Aad-18-2017-2317)

Essas  palavras  agonísticas  são  características  de  uma  busca  por  inclusão,  que
encontra suas fontes em um debate (iniciado desde os anos 1970)  sobre o sujeito
político do feminismo.

Como dissemos, a ausência do M1 faz parecer que um objeto dispense de

maiores considerações sobre sua pertinência,  pareceria  dada a sua importância,
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portanto não usar um M1 pode marcar uma postura retórica para reforçar a posição

dominante de um dado objeto, ou acrescer a ele uma relevância per se, claro, caso

o objeto, a abordagem... não sejam efetivamente dominantes, o autor correrá o risco

de um questionamento sobre a pertinência da análise. Ao contrário, utilizar um M1

pode fortalecer a apresentação de um objeto fora de uma área mais dominante ou

mais típica na comunidade. 

Para  finalizar  o  detalhamento  deste  movimento,  uma rápida  comparação

com o modelo de Santos  (1995,  p.35).  Para o  autor,  esse movimento  se  refere

essencialmente a situar a pesquisa dentro do campo. Ele afirma, para um corpus de

resumos de Linguística em língua inglesa, que M1 possui como passos obrigatórios:

“1A   Apresentando  conhecimento  atual;  1B  Citando  pesquisa  precedente;  1C

Estendendo  pesquisa  precedente”.  Isso  não  se  aplica  ao  nosso  corpus,  já  que

encontramos principalmente referências aos fatos, aos problemas, definições, e  ao

invés uma importância discreta acordada à literatura (Tabela 16). 

Isso  sugere  em  primeiro  lugar  que  se  deve  verificar  as  práticas  das

subdisciplinas, para a análise ou para a aplicação didática das observações listadas

(em produção e compreensão textual)  e,  em segundo lugar,  que a tendência da

escrita em língua francesa para M1 não é localizar a pesquisa no campo, como é a

em língua inglesa segundo Santos (1995), mas é definir,  justificar e apresentar o

objeto,  com exceção das disciplinas em cognição,  em que o modelo IMRD está

possivelmente mais presente (cf. Tabelas 13 e 16).

Tabela 16: Referências à literatura em M1 segundo subdisciplinas 

Disciplina Distribuição
Resumos No do resumo.

Estudos do sistema 03 de16 2, 3, 13
Cognição 07 de15 17, 21, 22, 23,

25, 26, 29
Estudos da enunciação, do discurso e do texto 0 -

Sociolinguística e dialetologia 03 de15 54, 56, 60
História das Ideias da Linguística 01 de15 74
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3.6.2 Movimento 2: apresentando a pesquisa

A segunda forma de introduzir o resumo, e a mais comum, é apresentar não

mais  o  tema  em  análise,  mas  a  pesquisa.  Isso  é  realizado  notavelmente  pela

apresentação do objeto, mas também inclui os objetivos da pesquisa e a indicação

de elementos que dão informações sobre o enquadramento geral da pesquisa (como

hipóteses, modalidades de estudo...). Segundo Swales e Feak (2009, p.5), junto aos

resultados  (M4),  esse  seria  um  dos  movimentos  mais  frequentes  nos  artigos,

respondendo à função básica de apresentar do que se trata a pesquisa. Vimos que

no nosso corpus M2 é de fato dominante, com uma ligeira diferença para menos em

História das Ideias, enquanto a presença de M4 depende da disciplina e não atinge

os mesmos patamares que os reportados por Santos (1995).

Na apresentação do objeto é notável o uso de fórmulas metalinguísticas que

indicam o  assunto  do  artigo  (como  em [12],  [17]  e  [18]),  mas  há  outras  que  o

apresentam atribuindo  ao  artigo  operações  que  são  na  verdade  realizadas  pelo

pesquisador, como são exemplos o caso [16] em que o artigo “faz a análise” e no

caso [13] em que é o próprio artigo que “escolhe” um tema de pesquisa:

[12] Cet article aborde les […] (5. Anglo-18-2014-327)

Este artigo aborda […]

[13] Cet article choisit une entrée lexicale […] (35. Aad-18-2017-2317)

Este artigo escolhe uma entrada lexical [...]

[14] Cet article discute de […] (10. Corpus-11-2012-2202)

Este artigo discute [...]

[15] Cet article propose d'étudier (12. Linx-62-63-2010-1356)

Este artigo propõe estudar [...]

[16] L'article analyse deux emplois particuliers de […] (33. Anglo-19-2015-457)

O artigo analisa dois empregos particulares de

[17] La présente étude s'intéresse à […] (1. Anglo-22-2017-1028)

O presente estudo trata de

[18] La présente contribution s'attache à l'étude de […] (7. Corpus-13-2014-2427)

A presente contribuição se dedica ao estudo de
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De modo geral, o uso dessa apresentação formulaica e impessoalizada está

de acordo com uma linguagem científica objetiva, como mencionamos anteriormente

nas palavras de Grossmann (2012). O recurso a ela deixa o artigo mais prototípico,

portanto ele pode se juntar ao fluxo de tantos outros artigos sem tomar uma forma

marcada, mas também é uma estratégia retórica empregada no tratamento de temas

de forte apelo político ou subjetivo, para fazer parecer que o tratamento de um tema

eventualmente “suspeitoso” se mostre isento. É o caso do resumo em que aparece a

formula reportada em [13], no qual a autora emprega uma linguagem para marcar a

impessoalidade no tratamento do tema:

[19] Cet article choisit une entrée lexicale pour appréhender les discours et argumentations
féministes contemporaines. (35. Aad-18-2017-2317)

Este artigo escolhe uma entrada lexical para apreender os discursos e argumentações
feministas contemporâneas.

Há  também  fórmulas  que  indicam  a  presença  do  pesquisador,  em  um

formato  também  impessoal,  através  do  nous  de  polidez/modéstia,  também  com

recurso à menção do gênero textual ou da pesquisa:

[20] Nous proposons dans cet article d'étudier […] (14. Linx-62-63-2010-1376)

Propomos, neste artigo, estudar [...]

[21] Dans cette contribution nous proposons une analyse […] (16.Cogni-9-2013-655)

Nesta contribuição, propomos uma análise [...]

[22] Notre étude porte sur […] (24. Cogni-8-2012-639)

Nosso estudo trata de [...]

Outro modo, particular à língua francesa é o uso de on, o qual pode indicar,

segundo  Tutin  (2010):   je  (eu),  nous  inclusivo  (eu  +  leitor)  ou  exclusivo  (eu  +

comunidade discursiva), ou podendo ser empregado de modo generalizante (como

em faz-se).  Esse  pronome  tem,  além  disso,  a  particularidade de  exprimir

ambiguidade, como é o caso do exemplo [23], em que  on pode substituir o  je  da

autora do artigo e pode ser ao mesmo tempo um uso impessoal (analisa-se):

[23] Dans cet article, on analyse la dystopie comme la mise en récit de l’EH comme dans
sa fonction de guide vers une utopie. (40. Aad-16-2016-2111)

Neste  artigo,  analisamos/analisa-se a  distopia  como o  emprego do EH (exemplo
histórico) em uma forma narrativa na sua função de guia para uma utopia.
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Outro  uso  impessoal  para  apresentar  a  pesquisa  é  feito  através  da  voz

passiva referindo-se ao estudo, mas sem citar explicitamente nem o gênero textual

nem o pesquisador:

[24] Trois expériences psycholinguistiques ont été menées […] (27. Aile-2-2009-4542)

Três experiências psicolinguísticas foram conduzidas [...]

[25]  Sont ici étudiés (sur un corpus d’articles scientifiques) les éléments […] (8. Corpus-
13-2014-2436)

São estudados aqui (a partir de um corpus de artigos científicos) os elementos [...]

A tendência geral dos textos analisados em Linguística é a de optar por uma

construção  impessoal,  como  vimos  acima,  há  todavia  formas  pessoalizadas  de

apresentar a pesquisa:

[26] Dans cet article, je me pencherai sur certains des métadiscours du genre que l’on
trouve dans la culture politique anarchiste. (36. Aad-18-2017-2329) [Análise do discurso,
tema gênero]

Neste artigo, eu me concentrarei em certos metadiscursos de gênero que se encontra
na cultura política anarquista.

[27] Après avoir décrit la forme et le fonctionnement pragmatique de ces énonciations ainsi
que les courants féministes dans lesquels ils s’inscrivent,  j’engage une critique de ces
productions discursives de l’identité. (34. Aad-18-2007-2309)

Após  descrever  a  forma e  o  funcionamento  pragmático  dessas  enunciações  assim
como as correntes feministas nas eles [os enunciados] se inscrevem, eu me engajo em
uma crítica dessas produções discursivas da identidade. 

[28] Cet article porte sur les « énonciations de privilèges » dans le militantisme féministe en
ligne, c’est-à-dire sur les énoncés produits par des militant·es listant les privilèges de
sexe-classe-race qu’illes possèdent ou qu’au contraire illes ne possèdent pas, dans un
but de se situer par rapport aux diverses oppressions qu’illes subissent ou font subir.
(34. Aad-18-2007-2309)

Este artigo trata das “enunciações de privilégios” no militantismo feminista online, ou
seja, sobre os enunciados produzidos pelxs militantes listando os privilégios de sexo-
classe-raça que elxs possuem ou que, ao contrário, elxs não possuem, com o objetivo
de se situar em relação às diversas opressões que elxs sofrem ou fazem sofrer.

Em [26] e [27] o uso de je serve para marcar uma posição mais veemente do

pesquisador como analista e como crítico. O tema do campo da política pode ser um

facilitador para o uso dessa marca pessoal, como uma forma de transpor para o

discurso um posicionamento que um campo político pode exigir. Nesse sentido, o

exemplo [28] é notável por marcar no uso dos pronomes pessoas de terceira pessoa

(illes)  uma  igualdade  de  gênero,  ação  coerente  com  um  agente  (militante  ou
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pesquisador) inserido no meio feminista e que portanto inclui as criticas da postura

política à própria escrita. 

O tema, porém não é a única explicação, como mostra o exemplo [19], ele

talvez ofereça dados ao leitor que permitam expandir os limites do que é aceitável

para  a  linguagem  científica,  assim  como  também  o  são  outros  fatores  como  a

política editoral  das revistas e as próprias disciplinas. Sobre este último aspecto,

Tutin (2010) mostra  distribuições diferentes para as marcas de pessoalidade (ver

Tabela 8) segundo três disciplinas (linguística, psicologia e ciências da educação)

em língua francesa,  sinalizando que há uso da primeira  pessoa do singular  em

textos científicos, localizado apenas em Linguística das três disciplinas investigadas,

ainda  que  o  uso  do  nous  de  polidez/modéstia  para  um  autor  único  seja

preponderante (com 61,5% das ocorrências do seu corpus). 

Há  também  diferenças  de  acordo  com  as  línguas  no  modo  em  que  a

impessoalidade é apresentada. Enquanto em inglês o uso da voz passiva é uma

marca  privilegiada  de  impessoalidade  (BONN;  SWALES,  2007),  em  francês  o

apagamento do “eu” é mais presente que em inglês. Segundo Tutin (2010) 32% das

ocorrências  para  referenciar  um  autor  individual  foram  realizadas  com  je  em

Linguística, enquanto no corpus KIAP122 I (eu) aparece em 32 artigos de 35 de língua

inglesa. A autora cita as palavras de Hyland como uma explicação para o fenômeno:

“Authorship  in  academic  writing  in  English  both  carries  a  culturally  constructed

individualistic ideology and places the burden of responsability for  the truth of  an

assertion  heavily  on  the  shoulders  of  the  writer.” (HYLAND,  2002,  p.1110,  apud

TUTIN, 2010, p.29)123. 

No que concerne à apresentação dos objetivos, eles ora assumem o estudo

do objeto  como o  objetivo  [29],  ora  pode estar  relacionado a algum aspecto da

122  O corpus KIAP, alocado na Universidade de Bergen/Uni Research, é composto de 450 artigos de

pesquisa cobrindo três disciplinas (Economia, Linguística e Medicina) e em três línguas (inglês,

francês  e  norueguês).  http://www.uib.no/fremmedsprak/22581/corpus-description-and-

methodological-design#methodological-design  Acesso em dezembro de 2017.

123 “A  autoria  no  discurso  acadêmico  em  inglês  ao  mesmo  tempo  carrega  uma  ideologia

individualista  construída  culturalmente  e  coloca  o  pesado  fardo  da  responsabilidade  pela

veracidade de uma asserção sobre os ombros do autor.”
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pesquisa, como a comprovação de uma tese [30] ou o teste de hipóteses [31]:

[29] Le présent article vise à étudier l’articulation entre argumentation et nomination […]
(39. Aad-17-2016-2228)

O presente artigo visa a estudar a articulação entre argumentação e nominalização [...]

[30] L’argumentation vise à démontrer que, même si would peut paraître « dé-sémantisé »
dans ces contextes, il garde un sens modal plein. (33. Anglo-19-2015-457)

A  argumentação  visa  a  demonstrar que,  mesmo  se  would possa  parecer
“dessemantizado” nesses contextos, ele conserva um sentido modal pleno.

[31] […] nous cherchons à déterminer lesquelles de ces descriptions correspondent à
la réalité. (3. Anglo-20-2015-591)

[…] procuramos determinar quais dessas descrições correspondem à realidade.

Ou seja, os objetivos costumam não ultrapassar os limites da elaboração do

conhecimento, pouco buscando uma objetivo aplicado fora da ciência. Claro, esta

análise  não  incluiu  textos  de  Linguística  Aplicada,  por  limitações  no  tempo  de

estudo, é provável que nestas apareçam objetivos aplicados.

Enfim, o terceiro ponto da apresentação feita através de M2 é a sinalização

de  vários  aspectos  que  enquadram  a  pesquis:,  como  uma  hipótese,  uma

abordagem,  a  filiação  teórico-metodológica  geral.  Reunimos  esses  tipos  de

informações sobre a pesquisa na Tabela 12, que reúne uma grande variedade de

aspectos.

3.6.3 Movimento 3: apresentando a metodologia

Enquanto M2 apresenta elementos gerais da pesquisa, o terceiro movimento

detalha  como  o  estudo  foi  realizado.  Aparecem  informações  sobre  os  dados

compilados  ou  o  corpus  reunido,  menções  aos  informantes,  a  experimentos,  a

procedimentos  de  análise.  Aqui  as  alusões  à  literatura  se  referem  à  aplicação

metodologias ou à operacionalização de uma teoria, de conceitos, enquanto em M2

a literatura está mais relacionada à abordagem teórico-metodológica geral, sem que
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se descrevam os modos de tratar o objeto.

As características desse movimento são bem simples se comparamos com

os dois anteriores. A sua particularidade reside na extensão, detalhamento desse

movimento  e  na  posição  em  que  ocupa.  Quanto  à  extensão  e  detalhamento,

podemos  citar  este  exemplo  integral do  resumo  52.  Lengas-78-2015-956,  “Les

parlers urbains vus par les nomades” (Os falares urbanos vistos pelos nômades):

M3 Metodologia
Corpus
procedimentos
informantes

M2  Objetivo,
Objeto, Pesquisa
abordagem

M3  Metodologia
Corpus

M3  Metodologia,
Corpus
procedimento
justificativa

1

2

3

4

Les  données  exploitées dans  cette  étude  découlent  d’une
enquête  de  terrain menée  dans  la  ville  de  Constantine  auprès
d’une tribu nomade « Ouled Nail ». 

L’objectif  était  de  comprendre  les  représentations
sociolinguistiques que  ces  locuteurs  développent  autours  des
différents  parlers  urbains  qu’ils  rencontrent  au  cours  de  leurs
déplacements. 

L’étude se base ainsi sur une analyse épilinguistique d’un corpus
authentique composé principalement d’entretiens. 

L’arrière plan méthodologique de cette recherche est fondé sur une
triangulation des outils  d’investigation, une démarche  qui nous a
permis  de valider  les  données  collectées  et  de  confirmer  les
résultats obtenus.

Nesse exemplo, das 93 palavras, 70 pertencem ao campo da Metodologia. A

autora escolheu apresentar mais detalhes sobre os informantes (residência, etnia) e

as condições de coleta (entrevistas, corpus autêntico), e enfim do tratamento dado a

ele (triangulação) do que quaisquer outros aspectos da pesquisa.

É interessante  que o  foco sobre  a metodologia  implica  na colocação do

pesquisador no centro do artigo, como o grande ator da pesquisa. Isso nos remete à

análise  de  Bazerman  (1988a)  sobre  como a  reportagem do  experimento  vai  se

alterando ao longo do tempo e como o artigo muda de forma a dar conta dos novos

pressupostos da pesquisa experimental: passando da mera menção de fatos para a

descrição  elaborada da metodologia  e  do  experimento  e  nesse  momento  põe  a

habilidade do cientista  em executar  e  sobretudo criar  aparelhos de experimento.

Ainda que esse resumo não pertença a essa área, dá mostras do rigor da pesquisa,

e da elaboração e manipulação de protocolos adequados de investigação.

Para  o  momento  atual  de  muitos  paradigmas  solidificados  (talvez  em
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demasia), há uma atual rotinização das menções da metodologia, evidenciadas pela

magra parcela da seção, pelo uso de fontes em tamanho menor que o do resto do

texto  (BAZERMAN,  1988b),  pelo  uso  abundante  de  terminologias  referentes  a

procedimentos de referência (SWALES, 1990, p.166-170). 

Outros textos podem dar pouca importância à metodologia, apresentando

M3  de  modo  vago  e  em  inciso  a  outros  movimentos,  ou  mesmo  podem  não

mencionar  a  metodologia  do  estudo.  Essa  importância  tem um fundo  disciplinar

quando se divide as disciplinas em ciências de modelos preditivos (GROSSMANN,

2010) baseados na verificação de hipóteses, na dedução, no experimento para as

ciências dessa área, enquanto as ciências de modelos hermenêuticos se fundam na

verificação  das  fontes,  na  consideração  dos  contextos  para  a  interpretação,  no

recurso a um aparato conceitual pertencente a uma tradição para apoiar a análise.

Isso todavia não nos deve fazer crer que as disciplinas naturais ou mais próximas a

esse polo descrevam com atenção a metodologia, enquanto as disciplinas próximas

ao outro polo das Humanidades passam ao largo desse aspecto. Fatores como o

grau  de  rigidez  dos  paradigmas  (KUNH,  2013)  pode  enfraquecer  a  descrição

metodológica  quando  os  pesquisadores  se  restringem a  utilizar  os  protocolos  já

sancionados  e  bem conhecidos.  Ou  então,  o  desejo  de  mostrar  o  processo  de

investigação pode fazer a apresentação da metodologia ganhar espaço nos estudos

de Ciências Sociais e Humanidades. Swales (1990) faz algumas observações sobre

a seção Métodos, no modelo IMRD, que nos advertem contra presunções sobre as

disciplinas e a ciência:

The careful step-by-step description, massively supported by anaphoric
reference and lexical repetition, produces the kind of explicitness that we
associate  with  standard  academic  description.  In  constrast,  Method
sections  in  the  physical  and  life  sciences  are  enigmatic,  swift,
presumptive of background knowledge, not designed for easy replication,
and with little statement of rationale or discussion of the choices made.
These differences can presumably be related to a number of sociological
and  intellectual  phenomena,  such  as  the  nature  of  the  discourse
community, the level of agreement about appropriate methodology, the
extent  to  which  a  demonstrably adequate  methodology  is  deemed
necessary,  and  the  role  assigned  to  controlled  experiment  in  the
discipline. Presumably, it is parameters such as these that explain why
the Method section assumes great importance in most psychological and
educational research, but can be assigned scant attention and space in
an area like biochemistry. (SWALES, 1990, p.169)124

124 “A descrição  passo  a  passo  cuidadosa,  maciçamente  apoiada  por  referências  anafóricas  e
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A partir da figura 14 abaixo, das Tabelas 14a e 14b e baseando-nos nessa

diferença  de  modelos  epistemológicos  apresentados  pelo  autor,  compreende-se

assim que de modo idealizado em História das Ideias a metodologia ofereça pouco

interesse na elaboração de um texto que é baseado na habilidade do autor  em

estabelecer  relações,  fazer  análises,  empregar  conceitos  para  destrinchar  um

assunto complexo situado no campo da ação humana (4/15 ou 26,67% dos resumos

têm M3); e que ao contrário nas áreas cognitivas se preocupe mais em apresentar o

modo em que um experimento foi conduzido (11/15 ou 73,33% dos resumos têm

M3),  além da hipótese de que a presença do modelo IMRD seja mais presente

nessa disciplina, o qual exige que se trate com obrigatoriedade esse aspecto. Por

outro  lado,  seguindo  as  afirmações  de  Swales  acima,  entende-se  o  destaque

acordado  à  metodologia  em  Sociolinguística,  mostrando  o  cuidado  ao  tratar  as

variáveis  presentes  em uma situação  linguística,  ao  reproduzir  os  protocolos  da

disciplina de ética e coleta de declarações de participantes, entre outros aspectos do

tratamento dos dados. 

repetição  lexical,  produz  o  tipo  de  explicitação  que  associamos  com  a  descrição  acadêmica

padrão. Em contraste, a seção Métodos nas ciências naturais e da vida são enigmáticas, rápidas,

dependentes de um conhecimento prévio, não desenhadas para uma reprodução (replication) fácil

e com poucas afirmações sobre a lógica (rationale) ou discussão das escolhas feitas. Pode-se

supor que essas diferenças estejam relacionadas a um número de fenômenos sociológicos e

intelectuais,  tais como a natureza da comunidade discursiva, o nível  de concordância sobre a

metodologia apropriada, o quanto se julgue necessária uma metodologia adequada demonstrável

e o papel atribuído aos experimentos controlados na disciplina. Pode-se supor que são parâmetros

como esses que explicam por que a seção Métodos ganha muita importância na maior parte da

pesquisa em Psicologia e Educação, mas que pode receber parca atenção e espaço em uma área

como a Bioquímica.”
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Figura 14: Presença de M3 nas subdisciplinas (quantidade de artigos com M3)

Para  o  terceiro  aspecto  mencionado  no  início  desta  seção,  a  posição

ocupada pela metodologia, vemos o caso de [32] em que M3, marcado em verde,

aparece no topo do resumo e é M2, marcado em laranja que ocupa uma posição

secundária:

[32]  Deux  expériences de  perception  et  une  expérience  de  production  ont  été
effectuées afin d’examiner les comportements des apprenants japonophones (AJ)
concernant les trois voyelles /u/,  /y/  et  /ø/,  et  de les comparer avec le cas des
apprenants anglophones.  (11. Aile-2-2009-4533)

Duas experiências de percepção e uma experiência de produção foram efetuadas afim
de  examinar  os  comportamentos  dos  estudantes  nipófonos  (EN)  quanto  às  três
vogais /u/, /y/ e /ø/ e afim de compará-las com o caso dos estudantes anglófonos.

Esse  resumo é  de  um artigo  identificado  como pertencente  à  Fonologia

experimental, nossa interpretação é a de que a colocação de M3 logo no início do

texto pode mostrar rapidamente ao leitor quais as condições do experimento e a que

generalizações os resultados, que aparecem logo em seguida, se prestam. 

O mesmo recurso da apresentação no topo é usado no exemplo abaixo,

também em um artigo experimental das áreas da Cognição:

[33]  Des  corpus oraux  sont  évalués  dans  le  cadre  d’une  expérience recrutant  des
locuteurs français et anglais, tous soumis à des contraintes sensorimotrices avant de
décrire  des  scènes les incitant  à  employer  des verbes qui  manifestent  la  notion de
mouvement. (18. Anglo-22-2017-1064)

Alguns  corpora orais  são  avaliados  no  quadro  de  uma  experiência que  recrutou
locutores franceses  e  ingleses,  todos  submetidos  a  restrições sensório-motoras
antes de descrever cenas que lhes incitavam a empregar verbos que manifestam a
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noção de movimento.

3.6.4 Movimentos 4 e 5: apresentado resultados e comentários conclusivos

No resumo há dois tipos de movimentos que normalmente concluem o texto,

os movimentos 4 e 5. O primeiro na verdade pode aparecer em diversas posições,

as vezes de modo articulado com a apresentação de M2, como em 7. Corpus-13-

2014-2427, ou após a especificação da metodologia e exerce a função de concluir o

resumo. 

O segundo, M5, é uma conclusão do estudo, oferecendo um comentário dos

resultados (o Discussion, do modelo IMRD) como em [34] que claramente menciona

os resultados ou uma conclusão referente a toda a pesquisa (que pode ser uma

tese, um posicionamento, um problema levantado, uma aplicação). 

[34] D’une part, ce résultat met en difficulté l’idée selon laquelle un bilingue n’utiliserait
pas  de  mots  provenant  de  sa  langue  première  lorsqu’il  produit  la  parole  dans  sa
seconde langue (Poulisse 1999, Costa & Santestéban 2004) et, d’autre part,  il fournit
des arguments en faveur de la théorie selon laquelle les deux langues sont activées
chez le bilingue même si ce dernier ne s’exprime que dans une seule langue (Kroll et al.
2008). (23. Cogni-8-2012-626)

Por um lado, esse resultado põe em dificuldade a ideia segundo a qual um bilíngue
não utilizaria palavras provenientes da sua língua primeira quando produz a fala na sua
língua  segunda  (Poulisse  1999,  Costa  &  Santestéban  2004)  e,  por  outro  lado,  ele
fornece argumentos em favor da teoria segundo a qual duas línguas são ativadas no
bilíngue mesmo que este se exprima apenas em uma única língua (Kroll et al. 2008).

O que diferencia ambos os movimentos é que M4 apresenta resultados mais

brutos, estereotipadamente de números ou quantificações [35], de fatos brutos [36],

ou  conclusões de pouco alcance ou que passaram por  um esforço aparente de

depuração  de  interpretação  da  parte  do  autor,  como  em  [37a],  a  qual  será

examinada com mais detalhes no M5 do mesmo resumo, que aparece em seguida

[37b]

[35]  L’étude permet  tout d’abord de déterminer que les séquences sans EI (sujet initial)
excèdent celles avec EI, et que, parmi ces dernières, celles avec un seul EI sont, de
loin, les plus fréquentes.  (7. Corpus-13-2014-2427)

O estudo permite antes de tudo derminar que as sequências sem EI (sujeito inicial)
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ultrapassam aquelas com EI e que, entre estas, as sequências com um único EI são,
de longe, as mais frequentes.

[36]  Les  résultats des  analyses  montrent une  influence  de  la  L1  sur  la  prise  de
perspective temporelle pour l’expression d’activités en L2, et l’influence de la L2 sur le
choix de prédicats de différents types en L1.  (24. Cogni-8-2012-639)

Os  resultados  das  análises  mostram  uma  influência  da  L1  sobre  a  tomade  de
perspectiva temporal para a expressão de atividades em L2 e a influência da L2 sobre a
escolha de predicados de diferentes tipos em L1.

[37a]  De  manière  frappante,  les  tendances  statistiques  dans  nos  données  montrent
qu’une meilleure maîtrise de la langue n’implique pas forcément une utilisation plus
juste des verbes de posture. (25. Cogni-8-2012-609)

De modo surpreendente, as tendências estatísticas nos nossos dados mostram que
um melhor domínio da língua não implica forçosamente em uma utilização mais precisa
dos verbos de postura.

[37b]  À première vue,  il  semblerait  que la compétence des apprenants avancés dans
l’usage de ces verbes se détériore. Cependant, une analyse plus approfondie révèle
qu’à mesure que leur maîtrise de la langue s’accroit, et en dépit d’une augmentation des
erreurs, les apprenants adoptent des stratégies plus proches de celles des locuteurs
natifs,  ce qui suggère qu’ils deviennent progressivement plus sensibles au caractère
fortement locatif du néerlandais.(25. Cogni-8-2012-609)

À primeira vista, parece que a competência dos estudantes avançados no uso uso dos
verbos se deteriora, porém uma análise mais profunda revela que à medida que seu
domínio da língua se eleva, e apesar de um aumento dos erros, os estudantes adotam
estratégias mais próximas daquelas dos locutores nativos,  o que sugere que eles se
tornam progressivamente mais sensíveis ao caráter fortemente locativo do holandês.
 

Essa diferença na participação da interpretação é o que nos levou a atribuir

em  determinados  textos,  notavelmente  aqueles  mais  próximos  do  polo  das

Humanidades, M5 às conclusões em vez de resultados, como em [38] em que se vê

fortemente  a  posição,  a  problematização  do  autor  e  não  é  possível  fazer  a

separação  entre  dados/fatos  (M4)  e  conclusão  (M5),  ou  seja,  a  conclusão  é

necessariamente marcada pela interpretação do autor. Ainda que a separação entre

resultados  e  discussão  seja  um  tanto  artificial,  manter  essa  distinção  frouxa

permitiria comparar disciplinas muito afastadas, fora da Linguística, com o mesmo

modelo.

[38]  Il s’ensuit qu’on ne peut s’en tenir à l’histoire de la didactique de la seule langue
enseignée, pas plus qu’on ne peut réduire l’histoire de l’enseignement/apprentissage
les langues (L1 ou L2) à la succession des méthodes par lesquelles elles l’ont été.(70.
Docum-49-2012-3386)
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Decorre disso que não se pode se restringir à história da didática da única língua
ensinada,  assim como não se pode reduzir a história do ensino-aprendizagem das
línguas (L1-L2) à sucessão dos métodos aplicados. 

Segundo os manuais que analisamos, especialmente Fovet-Rabot (2015),

M4 seria o movimento principal do resumo, posição concordante com a identificação

do propósito comunicativo do artigo como o de fornecer resultados e o do resumo o

de colocá-lo em evidência. Swales e Feak (2009), para um corpus multidisciplinar

em  inglês,  faz  a  mesma  afirmação  sem  apresentar  diretamente  os  dados,

possivelmente devido à natureza didática do texto. Também Santos (1995) oferece

números (Tabela 9) para a ocorrência de M4 (83/94, ou 88,30%) e de M5 (59/94 ou

62,77%).

Nossos números divergiram tanto da afirmação de resultados (M4) como o

aspecto mais frequente dos resumos, encontrada nos manuais e em Swales e Feak

(2009), como divergiram dos números apresentados por Santos; os nossos mostram

M4 em 21/76 resumos (27,63%) e M5 com 37/76 resumos (48,68%). Cabe aqui um

rápido comentário sobre a diferença na composição dos corpora, o nosso corpus é

menor que o de Santos (1995), com 76 resumos em relação a 94 do autor, porém há

a  participação  de  cinco  disciplinas  no  corpus  compilado  para  este  estudo,  em

relação a apenas uma única disciplina em Santos (1995), além de termos reunido 10

revistas diversas, enquanto esse autor reuniu 3 títulos. Suas conclusões são melhor

atribuídas à Linguística Aplicada em língua inglesa, enquanto as nossas podem ser

um pouco mais abrangentes, para essas cinco disciplinas da Linguística em língua

francesa, porém ainda em termos conjecturais, pois a participação de cada disciplina

no corpus ainda é pequena.

3.6.5 Movimento 6: a metarreferência

No exemplo de análise apresentado na seção 3.5.2 propomos a inclusão de

um  último  movimento,  com  a  função  de  mostrar  os  temas  tratados  no  artigo,

normalmente  apresentando a sequência das análises  feitas não no processo da

pesquisa, mas no texto integral. 
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Durante  a  análise  do  corpus  identificamos  várias  ocorrências  mostrando

como o resumo está organizado, bastante centrada em itens lexicais que marcam a

progressão (ex.  En premier  lieu).  A nossa opção seria  por  um lado identificá-los

apenas como um metadiscurso dentro de um movimento, como é o caso do clássico

“Este artigo trata de...” como aspecto comum de M2, ou o de identificá-lo como um

outro movimento, porém em uma relação de dependência com outros.

Descartamos a primeira opção, pois nos parece que esse movimento não se

confunde com o metadiscurso, embora se utilize dele. Os metadiscursos são marcas

da presença do autor para guiar a leitura do texto ou para ajustar a recepção de

determinadas  afirmações  (ex.  modalizações).  De  fato,  aquilo  que  estamos

caracterizando como M6 é bastante similar ao metadiscurso quanto à sua função

guia, porém ele parece realizar uma ação discursiva que não é a mesma realizada

pelos outros movimentos. Além disso, o metadiscurso está presente em qualquer

dos movimentos, portanto não é um critério classificatório.

 A segunda possibilidade é identificá-lo como um movimento dependente de

outros movimentos.  Quando se apresenta aspectos da organização /  progressão

temática  do artigo necessariamente está  em questão ou aspectos  do objeto  em

análise ou aspectos da pesquisa, assim M6 aparece concomitantemente a outros

movimentos.  Atribuímos  a  M6 uma  etiqueta  diversa,  “metarreferência”,  para  não

confundi-lo com metadiscurso, ou seja, a metarreferência pode incluir metadiscurso,

mas este não é suficiente para definir uma porção de texto como M6.

No código das cores utilizados na análise do corpus indicamos M6 em roxo,

apenas nas marcas mais explícitas de organização, dando destaque para os outros

movimentos, mas entendendo que toda a sentença marcada é a realização de M6

como em [39] e [40].

 

[39] Après  avoir  rappelé ce  que  nous  entendons  par  les  termes  « degré »  et
« intensification »,  nous reviendrons sur  les  typologies  existantes pour  finalement
proposer notre propre typologie en tenant compte des zones de chevauchement entre
les divers procédés. (2. Anglo-20-2015-549)

Após lembrar o que entendemos pelos termos « grau » e « intensificação », voltaremos
às tipologias  existentes para  finalmente propor  nossa própria  tipologia,  levando em
conta as zonas de encavalamento entre os diversos procedimentos.
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[40]  Le  présent  article  comprend  deux  parties. Dans la  première,  nous  traitons  de
l’évolution diachronique des  constructions causatives  en français  et  en bulgare.  […]
Dans la  seconde partie  de l’article, nous présentons l’expérimentation menée sur
l’acquisition des constructions causatives par des enfants monolingues entre 3 et 6 ans.
(31. Cogni-5-2010-346)

O presente artigo compreende duas partes. Na primeira,  nós tratamos da evolução
diacrônica  das  construções  causativas  em francês  e  em búlgaro. […]  Na segunda
parte do artigo,  nós apresentamos o experimento conduzido sobre a aquisição das
construções causativas em crianças monolíngues entre 3 e 6 anos.

Além disso, assim como no exemplo analisado em mais detalhes na seção

3.5.2, encontramos uma outro exemplar com a mesma construção estranha, a qual

faz parecer que o texto foi escrito incorretamente ou ilogicamente, para um falante

de português do Brasil, ou ao menos para a nossa própria experiência com a língua

francesa. Esse tipo de texto ganha coerência se trabalhamos com M6, como vemos

no exemplo [41]. Na primeira ocorrência de uma marca de M6 “Nous allons décrire

et analyser” não há estranhamento em se dizer o que se vai descrever, analisar e

comparar; aqui se faz o plano da análise que o leitor encontrará. Quando se chega

na segunda ocorrência “nous aideront  à”  (nos ajudarão a)  o  texto  fica estranho,

como se a reflexão provocada pela primeira operação de análise ainda estivesse por

ser  feita.  Em  termos  retóricos  o  recurso  a  essa  projeção  no  futuro  salienta  o

processo de se chegar a uma conclusão mais do que apresentar o artigo como um

texto  acabado;  neste  exemplo,  o  autor  sugere  que  o  leitor  acompanhe  como

determinadas  estruturas descritas vão participar (vão ajudar) no processo analítico

de se chegar a uma contribuição nova.

[41] Nous allons décrire et analyser les structures d’hésitation dans un corpus oral en L2,
comparant les productions les plus fluentes aux productions les plus disfluentes. Ces
structures  temporelles nous  aideront  à prendre  une  nouvelle  perspective  sur
l’émergence de la compétence orale en L2. (29. Aile-27-2008-4113)

Nós vamos descrever e analisar as estruturas de hesitação em um corpus oral em L2,
comparando  as  produções  mais  fluentes  às  produções  mais  desfluentes. Essas
estruturas temporais nos ajudarão a lançar uma nova perspectiva sobre a emergência
da competência oral em L2.

Finalmente, esse aspecto de projeção fica expresso pela notável presença

de certos elementos facilmente identificáveis, mesmo sem uma análise quantitativa

no  nível  frasal,  que  marcam  a  progressão  da  apresentação,  como  no  exemplo

(32.Anglo-21-2016-742), e a notável presença de tempos no futuro ou com valor de
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futuro, notavelmente com o valor de futur historique (em frases do tipo Em 1945 a

guerra acabará).
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4 CORPUS

Neste trabalho, nosso objetivo específico é investigar a organização textual

em francês científico dentro do gênero específico resumo de artigo científico, com

foco na organização retórica. Isso nos levou a adotar uma metodologia de análise da

estrutura interna do texto, a análise de movimentos retóricos, com vistas a identificar

características do gênero textual e diferentes estratégias de escrita, disponível no

Anexo 3.

Essa análise, de natureza qualitativa permitiu o uso de um corpus modesto,

computando um total de 76 textos integrais, de extensão média de 350 palavras,

cuja limitação pode ser justificada por alguns fatores: o estudo é realizado sobre um

gênero  muito  específico,  não  sobre  um  uso  “geral”  da  língua,  isso  permite  a

compilação de um número mais restrito de textos; outra razão é nosso horizonte

disciplina  e  gênero  textual  mais  restrito  (KOESTER,  2010),  apenas  resumos  de

revistas de Linguística. 

Para a constituição do corpus, seguimos as orientações de Almeida (2012),

Aluísio e Almeida (2006) e notavelmente Biber (1993)

4.1 TIPOLOGIA E PERFIL

Alguns linguistas (TOGNINI-BONELLI, 2010; BEBER SARDINHA, 2000) têm

estabelecido algumas tipologias de corpora baseado nos corpora já existentes para

apresentar uma visão de conjunto das possibilidades de desenho e de pesquisa.

Tognini-Bonelli (2010, p.20-6) elaborou a seguinte lista:

 Corpora de amostragem (sample corpora): são pensados como um recorte

que represente um estado da língua em uma delimitação precisa de tempo. 

 Corpora para comparação: Aqui são pensados mais de um corpus destinados

a  serem  comparados.  Para  serem  comparáveis  os  corpora  precisam  ser

construídos sobre os mesmo critérios e precisam ter tamanho similar. 

 Corpora especiais:  são coleções com o mesmo formato de corpus,  porém
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diferindo em um aspecto essencial, seu objetivo não é ser representativo de

uma língua ou variedade, mas o de permitir a consulta em formato de corpus

para obras, autores. 

 Corpora  especializados  (KOESTER,  2010):  esses  corpora  seguem  uma

tendência  oposta  à  coleta  de  grandes  quantidades  de  dados.  Eles  são

especializados  no  sentido  de  proverem  respostas  a  problemas  bem

delimitados,  como sobre  gêneros textuais  bem circunscritos,  ou  quando o

pesquisado  se  interessa  por  aspectos  de  elevadíssima  ocorrência,  como

preposições,  para  as  quais  um  corpus  menor  permite  uma  avaliação

qualitativa e o tratamento de dados menos aleatórios do que em um corpus

elevado.

 Corpora de aprendizes (learner corpora), corpora de não-nativos (non-native

corpora):  corpora  constituído  de produções de  aprendizes  em uma língua

estrangeira. 

 Corpora  de  língua  falada,  corpora  multimodais:  os  corpora  segundo  as

modalidades oral ou multimodal.

 Beber Sardinha (2012, 2000) apresentou outra tipologia, que chamaremos

de perfil  do corpus, a qual ao mesmo tempo lista as características do corpus e

define  os  critérios  de  seleção  dos  textos  que  comporão  o  corpus.  Enquanto  a

tipologia descreve tanto as características geras do corpus assim como alude aos

problemas que acompanham os desenhos dos corpora, o perfil é um conjunto de

características cujas alterações de cada variável resultará em um ou outro tipo de

corpus. 

A seguir, apresentamos o perfil do corpus reunido, ao qual acrescentamos

alguns aspectos que julgamos necessários e reformulamos outros para a definição

dos critérios que nortearam nosso próprio corpus:

 Tipologia: corpus especializado.

 Perfil:

 Finalidade: corpus de estudo.

 Limite e dinamicidade: corpus de amostragem (sample corpus).

 Modo: escrito.

 Registro: acadêmico.
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 Gênero textual: abstracts.

 Idioma: francês.

 Variante: francofonia.  

 Tempo: contemporâneo e sincrônico.

 Autoria: pesquisadores da área de Linguística.

 Formatação do corpus: 

◦ Codificação: Bruto + análise discursiva sem anotação

◦ Extensão: Textos integrais.

No  critério  “Variante”  marcamos  “francofonia”  aplicado  aos  países  da

francofonia, não às origens dos pesquisadores. Limitamos os textos escritos àqueles

produzidos por autores alocados em postos institucionais dentro da área francófona,

como universidades ou centros  de pesquisa,  entendendo que a  imersão nesses

ambientes  permite  a  produção  de  textos  em  conformidade  com  os  padrões  da

comunidade  científica  em estudo,  independente  das  origens  dos  pesquisadores.

Partimos do pressuposto de que as delimitações por língua materna relacionadas a

Estados precisos,  como França ou Bélgica,  não é um critério  pertinente  em um

mundo marcado pelas migrações. A inserção em alguma comunidade que tenha o

francês  como  língua  oficial  nos  pareceu  o  critério  mais  pertinente  para  evitar

qualquer tipo de avaliação baseada em prejulgamentos.

 

4.2 POPULAÇÃO

O  corpus  consiste  em  76  resumos  (ver  Anexo  3)  em  língua  francesa,

relacionados a artigos que podem ter outra língua de publicação do artigo integral

que não o francês (há textos com o artigo integral em inglês e em occitano). Os

critérios  adotados  para  a  definição  de  que  textos  poderiam  potencialmente  ser

selecionados foram: em primeiro lugar, como mencionamos acima, a ocupação de

postos institucionais de pesquisa/ensino nos países de língua oficial francesa; em

segundo lugar,  circunscrevemos nossa fonte de coleta às revistas disponíveis na
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plataforma Revues.org,  por serem de Acesso Livre, o que significa um acesso direto

aos textos com a possibilidade de acesso ao conteúdo integral do artigo, também

por uma flexibilização dos direitos autorais.

O recurso à plataforma Revues.org também foi  pautado pela situação de

Acesso Livre, pois as revistas em Acesso Livre podem ter conselhos editoriais mais

independentes que aquele atrelados a casas editoriais. Isso implica que o conteúdo,

as disciplinas, as línguas utilizadas e a própria forma aceita pelas revistas nos textos

podem ser mais diversificados que nas revistas proprietárias. Não descartamos a

hipótese de que reunir títulos controlados por um número muito restrito de casas

editoriais sob a justificativa de que esses periódicos sejam de referência pode gerar

uma certa uniformidade, como aquela identificada para a língua e diretrizes gerais

para o caso da Elsevier. É uma possibilidade que assumiremos sem poder verificar

nos limites deste estudo.

Como último critério, a partir de um estudo preliminar ainda não publicado

sobre  a  organização  textual  de  resumos  em  língua  portuguesa,  identificamos

diferenças de acordo as subdisciplinas da linguística, assim como encontramos um

corte disciplinar para a coleta de textos em outros estudos, como reportado em Tutin

(2010a), e investigado em Tarone et al (1998) e Hill et al. (1982). Transpusemos a

mesma categorização disciplinar para a coleta dos textos em língua francesa. Os

campos disciplinares  atuam como espaços comunitários,  como mencionamos no

capítulo  3,  dentro  dos  quais  as  práticas  de  pesquisas  e  pressupostos

epistemológicos são diversos, os textos se inscrevem nessas marcas e guardam

características tipificadas das regras admitidas. 

O  primeiro  passo  foi  identificar  a  lista  total  de  revistas  pertencentes  ao

campo da Linguística, na plataforma Revues.org. Essa categorização é fornecida

pelos  próprios  editores  no  momento  de  propor  as  suas  revista  para  integrar  a

plataforma.  Selecionamos  as  revistas  sob  a  categoria  “Langue  et  Linguistique”

(Língua e Linguística); essa categoria exclui estudos de literatura, mas não restringe

as revistas de Linguística a uma seleção “dura” de temas que tratam da gramática

ou da estrutura das línguas, há revistas de forte caráter interdisciplinar. 

Excluímos  as  revistas  multidisciplinares  que  apenas  reúnem  artigos  de

diversas  disciplinas  em  um  mesmo  número  sem  efetivamente  listar  artigos  que
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integrem estudos de linguagem e outras áreas, como é o caso da revista Revue

Sciences / Lettres e as revistas que se referem a estudos literários. Em cada revista,

selecionada de modo aleatório, selecionamos aqueles resumos a partir da data mais

recente, verificando a filiação institucional e reunindo em torno de três artigos por

volume.

 Abaixo  segue  a  lista  das  revistas  reunidas,  distribuídas  segundo

subdisciplinas da área de Linguística, definidas a partir do recenseamento das linhas

de  pesquisa  de  universidades  brasileiras  e  dos  panoramas  disciplinares

apresentados  por  alguns  manuais  (MARTELOTTA,  2015;  GONÇALVES e  GOIS,

2012; MUSSALIM e BENTES, 2012; LYONS, 2013).  Para acessar as referências

bibliográficas completas dos textos coletados, ver Anexo 3.

Estudos do sistema. Reunimos sob essa etiqueta as áreas que estudam os níveis

de linguagem restritos ao nível da frase e segundo uma perspectiva do sistema das

línguas. A variação no número de resumos por revista é devida à determinação do

pertencimento à disciplina no nível dos resumos, não das revistas.

 Aile (1 resumo)

 Anglophonia (5 resumos)

 Cognitextes (1 resumo)

 Corpus (4 resumos)

 Linx (4 resumos)

 Pratiques (1 resumo)

Cognição. 

 Aile (5 resumos)

 Anglophonia (1 resumo)

 Cognitextes (9 resumos)

Estudos da enunciação, do discurso e do texto

 Anglophonia (2 resumos)

 Argumentation et analyse du discours (9 resumos)

 Les Carnets du Cediscor ( 4 resumos)
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Sociolinguística e dialetologia

 Lengas (10 resumos)

 Corpus (5 resumos)

História das Ideias Linguísticas

 Anglophonia (1 resumo)

 Documents  pour  l'histoire  du  français  langue  étrangère  ou  seconde (14

resumos)
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5 CONCLUSÃO

A abordagem do gênero  textual  a  partir  da  sua organização retórica  em

movimentos permite  uma aplicação didática para  o francês para fins específicos

como  uma  abordagem assentada  sobre  as  práticas  reais  das  disciplinas  e  não

apenas sobre determinadas prescrições baseadas no que se acredita ser a norma

geral, perspectiva dos manuais prescritivos. Essa formação para a identificação da

estrutura dos gêneros não se restringe aos resumos. Ainda que as análises deste

trabalho se restrinjam a esse gênero em particular, o trabalho com essa abordagem

dos gêneros permite  a mudança na consideração de outros gêneros do francês

científico: permite que um gênero novo seja recebido com uma desconfiança para

com as prescrições, estimula que o leitor faça comparações entre vários exemplares

de um gênero novo e que reconsidere o que sabe sobre os gêneros familiares. Essa

perspectiva é uma formação para o letramento em nível avançado.

A aplicação desse modelo parte da leitura, mas certamente pode servir para

a  elaboração  de  atividades  de  produção  textual  baseadas  em  documentos

autênticos. 

Esse modelo  tem também grande potencial  de  aplicação  à  lexicologia  e

lexicografia,  em um corpus  mais  volumoso  e  variado,  servindo  de  base  para  a

atribuição de etiquetas discursivas e a partir disso permite fazer um levantamento

mais adequado tanto às partes demarcadas pelos movimentos, uma sugestão de

Swales (1990), quanto para identificar diferenças disciplinares (TUTIN, 2010).

Sobre  a  análise  da  organização  retórica  dos  resumos  do  corpus  em

movimentos retóricos, dois pontos podem ser sumarizados: em primeiro lugar, com

algumas exceções de História das Ideias, há uma concordância geral com o modelo

dos  autores  que  serviram  de  base  para  o  estudo  (SWALES  e  FEAK,  2009)  e

(SANTOS, 1995) quanto ao modelo em 5 movimentos espelhando o IMRD, ainda

que o  artigo integral  em francês tenha uma organização argumentativa  bastante

distante  das  seções  estanques  do  IMRD.   Em  segundo  lugar,  há  diferenças

disciplinares mesmo em um corpus pequeno e dentro unicamente da Linguística.

Isso  endossa  a  recomendação  de  Grossmann  (2012)  de  se  investigar  as
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características da linguagem científica com maior atenção às divisões e práticas das

disciplinas.  Além de sugerir  a  necessidade de um estudo com a participação de

informantes  das  diferentes  disciplinas  como  modo  de  levantar  as  práticas  e  as

representações sobre a ciência nos seus campos, aspecto ausente neste estudo.

Nos  limites  deste  trabalho,  foram  observadas  algumas  diferenças  entre

subdisciplinas da Linguística: em História, é mais importante oferecer a Situação em

que se assenta a pesquisa que apresentar resultados ou mesmo a metodologia, que

normalmente  ocupa  a  forma  da  menção  do  corpus;  enquanto  em  Estudos  do

Sistema e Cognição é mais importante apresentar a pesquisa e as conclusões (na

forma de resultados e discussão) e menos a Situação; em Sociolinguística ao lado

de  M1  e  M2,  a  apresentação  de  M3  é  aparentemente  importante,  tomando

notavelmente  a  forma  da  apresentação  dos  informantes  das  pesquisas  e  dos

procedimentos de coleta; e finalmente em Estudos da enunciação, do discurso e do

texto,  a  apresentação  do  enquadramento  geral  da  pesquisa  é  o  aspecto

fundamental, com aparente reforço da ação do próprio pesquisador na figura da sua

pesquisa, com especial atenção para a ocorrência da primeira pessoa do singular.

Em termos qualitativos observamos várias manifestações dos movimentos e

suas  funções  dentro  do  texto.  Para  M1,  apontamos  o  efeito  retórico  da

novidade/reconhecimento e da experiência provocados pela presença ou ausência

desse  movimento.  Comparamos  a  afirmação  de  Santos  (1995)  da  referência  à

literatura como o aspecto obrigatório desse movimento, concluindo que isso não se

aplica aos textos em língua francesa que compõe o nosso corpus, é acordada um

importância limitada à literatura (Tabela 16). O M1 em inglês e na única disciplina

estudada por Santos (1995) é mais focado na situação do campo, enquanto o M1

francês na configuração do nosso corpus apresenta mais aspectos relativos aos

fatos (o objeto e sua definição, seus problemas, justificativa, lacunas).

Em M2 observamos em particular o modo como os resumos apresentaram

os objetos, com destaque para a presença da primeira pessoa do singular. Já para a

metodologia, verificamos diferenças de acordo com as subdisciplinas.

Em  Resultados  e  Discussões  identificamos  diferenças  importantes  em

relação tanto às recomendações dos manuais analisados,  como em relação aos

estudos de Swales e Feak (2009) sobre uma base multidisciplinar em língua inglesa,
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os quais concluem que M4 é o movimento mais comum (para Swales e Feak ao lado

de M2). No nosso estudo resultados não é o movimento mais frequente, assim como

tem  ocorrência  variável  segundo  as  disciplinas.  Assim  como  difere  quanto  aos

valores de Santos (1995) em língua inglesa restrita à Linguística Aplicada. Para este

a ocorrência de M4 é de 83/94 (88,30%) e M5 é de 59/94 (62,77%), enquanto o

nosso levantamento total é de M4 com 21/76 resumos (27,63%) e M5 com 37/76

resumos (48,68%). Esses contrastes levantam a dúvida se há práticas científicas

diferentes nas duas línguas ou se os números sofrem impacto devido à composição

dos corpora utilizados.

Identificamos  ainda  um  sexto  movimento,  inexistente  nos  modelos  de

análise, mas que se mostrou necessário para explicar algumas construções que não

exerciam  inteira  e  propriamente  nenhuma  das  ações  realizadas  pelos  outros

movimentos. E que empregam marcas de tempos no futuro, tempo infrequente nos

outros movimentos.

Enfim, nesta análise das características do gênero em francês identificamos

em História das Ideias um tipo de resumo que não pode ser explicado pelo modelo

do qual partimos. Chamamo-lo de resumo dissertativo e identificamos características

próprias ao tipo de investigação narrativa da História, centrada na apresentação do

fato, do seu desenvolvimento e de uma conclusão (desenlace ou projeção sobre o

presente).

Essa análise linguística, como dissemos, tem o potencial de ser aplicada à

didática  tanto  para  a  compreensão  textual,  como  para  a  produção  em  francês

científico  em  uma  perspectiva  de  ensino-aprendizagem  a  partir  dos  gêneros

acadêmicos.  Para  além  do  trabalho  com  a  língua  em  si,  essa  abordagem  se

relaciona com a produção plurilíngue do conhecimento se pensarmos em primeiro

lugar  que se  trata  da  produção  em língua  francesa,  como uma outra  língua de

publicação diferente do inglês e se pensarmos, em segundo lugar, sobre o papel que

o resumo exerce na avaliação de artigos submetidos. Ou seja, acessar a publicação

em língua francesa necessariamente passa pela escrita  de textos adequados às

práticas  da  comunidade  visada,  portanto  uma  análise  dos  exemplares  permite

identificar quais são essas práticas, bem como quais os limites do escape às regras

161



tácitas da escrita.

Gostaríamos de concluir este estudo com uma rápida olhada sobre o Qualis,

já  que  se  os  pesquisadores  não  encontrarem  uma  possibilidade  concreta  de

publicação reconhecida, não há espaço efetivo para a escrita plurilíngue da ciência.

A área de Letras  e Linguística  é uma área com potencial  de  publicação

plurilíngue da ciência. Ela tem como objetos de estudo a língua e a linguagem nas

suas diferentes facetas.  Nela,  os estudos em língua materna são evidentemente

importantes e isso poder ser visto na composição das revistas nos estratos A-C do

Qualis,  o  qual  conta  com  grande  número  de  revistas  brasileiras  ou  em  língua

portuguesa e em parte as produções que circulam nessas revistas são relativas ao

português.  Além da língua nacional,  essa  área  estuda outras  línguas:  clássicas,

modernas, neolatinas,  germânicas,  orientais...  são muitos os nichos possíveis  de

escrita plurilíngue, assim como é grande o acesso à literatura nas línguas comuns

desses nichos. Isso mostra que há potencial para a escrita nessa área, em relação a

outras áreas, como aquela que usamos recorrentemente como exemplo, a Química,

nas quais o conhecimento é visto dominantemente como universal, na qual questões

como a propriedade intelectual das descobertas e eventuais aplicações industriais

exercem pressão sobre o uso de uma única língua comum.

Outra característica das revistas de Linguística é a abertura à produção em

vários idiomas e a não exigência, por vezes, da publicação do resumo em língua

estrangeira exclusivamente em inglês quando se examina as diretrizes endereçadas

aos autores. 

A publicação em várias línguas depende todavia não apenas dos potenciais

de  publicação  plurilíngue,  mas  principalmente  do  quanto  e  como  as  políticas

científicas  para  a  avaliação  da  performance  dos  pesquisadores  são  abertas  ao

plurilinguismo.  As  revistas  ocupam  um  papel  significativo  para  a  avaliação  dos

programas  de  pós-graduação  e  têm peso  e  forma  de  avaliação  definidas  pelos

documentos de área,  publicados pela Capes,  portanto  o  Qualis  periódicos é  um

documento importante para a prática da escrita científica.

Esse documento por vezes é tomado como uma lista recomendatória das

revistas a serem publicadas e nesse sentido, é em certa medida confundido com o
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papel de um indexador. O Qualis faz na verdade uma avaliação a posteriori de toda

a produção informada pelos programas e faz a classificação nos estratos a partir dos

critérios definidos no documento  Considerações sobre o Qualis periódico  de cada

área (BARATA, 2016). Assim, os pesquisadores não precisariam se restringir aos

periódicos listados para garantir uma boa classificação, mas deveriam observar os

critérios de avaliação. Ao menos em teoria, pois se um periódico cumprir todas as

exigências  para  um estrato  o  fato  de  não  estar  na  lista  anterior  causa  alguma

dificuldade  na  identificação  da  sua  pertinência?  Os  periódicos  mencionados  na

produção originados de dois  programas com prestígio  diferentes  terão o  mesmo

tratamento? 

Além dessas questões de certo modo intangíveis, o centro do problema está

nos critérios de avaliação.  Os riscos da avaliação subjetiva podem fazer  pender

parao  oposto  do  objetivismo,  ou  seja,  que  critérios  quantitativos  passem  por

objetivos, como se vê no documento Considerações sobre o Qualis periódicos para

Química (MEC, CAPES, 2016a), o qual usa até B4 apenas os fatores de impacto da

Clarivate Analytics. A menos que haja uma mudança nos critérios não há perspectiva

favorável ao plurilinguismo nessa área e se lembrarmos a análise das fontes do Web

of Science há riscos que ela esteja fadada ou a ter grandes penas financeiras e

profissionais para furar todos os bloqueios à publicação ou a produzir pouco, com a

triste consequência de se manter pouco significativa em volume de produção em

nome de um conhecimento “universal” que repousa sobre bases muito desiguais.

Para  Letras/Linguística,  o  documento  cita  critérios  básicos  de  qualidade

editorial,  como a avaliação por pares, a presença de doutores, de pesquisadores

estrangeiros, de periodicidade. Aqui a política sobre as línguas são tácitas quanto à

língua de publicação dos pesquisadores nacionais, mas exigem para o estrato A1 a

publicação plurilíngue de pesquisadores estrangeiros (MEC, CAPES, 2016b). 

Quanto  aos  critérios  quantitativos  o  documento  Considerações  sobre  o

Qualis periódico para a área Letras / Linguística se usa das métricas baseadas nos

indexadores.  Para  A1  e  A2  os  fatores  de  impacto  da  Clarivate  Analytics  (JCR),

SCImago Journal Rank (SJR) ou Scielo, já para as revistas não indexadas, o critério

é estabelecido pelo índice h /Google Acadêmico. Para os estratos B há critérios de

aderência ou não à área específica. Para os não aderentes, estes devem possuir
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determinados níveis de JCR ou SJR, já para os aderentes eles devem ou ter índice

h de determinado nível, de acordo com o número do estrato B, ou estar listados em

mais  de  um  destes indexadores:  Latindex,  Diadorim,  MLA,  DOAJ,  Redalyc,

WorldCat, JURN, EZB, CIRC, DIALNET, ERIH PLUS. B1 em quatro deles; B2 em

três deles; B3 em dois deles e B4 em um deles (MEC CAPES, 2016b).

Para os estratos A, pode-se ver o reconhecimento do papel central do Web

of Science e de SCImago, cujo funcionamento não investigamos, por outro lado há

reconhecimento  do Scielo  com o mesmo grau de importância.  Ainda que Scielo

tenha  uma  postura  seletiva  e  não  exaustiva  da  produção  de  qualidade,  ele  dá

reconhecimento a importantes periódicos nacionais. Já em Química o documento do

Qualis lista as revistas indexadas no Scielo apenas em B5 (MEC, CAPES, 2016a) e

aquelas que não estão nesse indexador ficam fora do estrato B. 

Os  estratos  B  trabalham,  além  do  índice  h  /  Google  Acadêmico,  com

indexadores de outras áreas, entre esses notamos o DOAJ citado neste estudo e

ERIH PLUS para  a  produção  europeia,  significativo  para  a  produção  em língua

francesa. É interessante que o documento para Letras/Linguística tenha reconhecido

a  importância  de  incluir  outros  indexadores,  mas  apresenta  a  exigência  da

publicação  simultânea  em  vários  deles  para  que  um  pesquisador  venha  a  ser

recompensado com uma produção de B1 a B3. Ainda precisamos verificar o impacto

desse critério convencionado de presença simultânea sobre o número de revistas

disponíveis para cada estrato B e naturalmente qual a implicação para as línguas de

publicação.

Como se vê, essas políticas científicas tornam-se políticas linguísticas de

acordo com o grau de presença plurilíngue na composição dessas listas. Esse é um

ponto importante não explorado aqui. Além disso, fica evidente que o plurilinguismo

na ciência depende que os pesquisadores conheçam bem os  enjeux (questões /

interesses em jogo)  das políticas científicas,  que esses critérios de avaliação da

produção possam ser debatidos e modificados, e que haja transferência do poder de

decisão  para  as  mãos  dos  próprios  pesquisadores,  como  é  o  caso  do  DOAJ,

gerenciado por pesquisadores e não por uma empresa, caso do Web of Science e

Scopus. 

Mais  do  que  isso,  fundamentalmente  significa  repensar  o  status  da
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comunicação  como  objetivo  mais  relevante  que  a  própria  elaboração  do

conhecimento. Em nome da comunicação se defende a utilidade do inglês como

língua exclusiva, devido à sua posição hipercentral, deploram-se os custos de tempo

e dinheiro que a aquisição de várias línguas implicaria. Ora, as línguas não devem

ser  pensadas  como  um  peso  a  mais,  mas  como  uma  parte  essencial  para  a

formação acadêmica, já que a aquisição de mais línguas implica no acesso a mais

perspectivas sobre o mundo, lembrando Whorf. É importante comunicar a própria

pesquisa sem ficar ingênuo diante do sistema de avaliação mundial e local, mas é

preciso  recolocar  determinadas  coisas  nos  seus  lugares.  Antes  de  usar  inglês,

francês  ou  qualquer  língua  estrangeira  é  preciso  publicar  em língua  materna  e

acessar  as  produções  em língua  materna  de  outras  línguas  já  que  é  aí  que  o

conhecimento  se  elabora  na  sua  potencialidade  integral  e  apenas  a  partir  da

elaboração de conhecimento  sólida  e  informada da  produção fora  dos controles

editoriais de referência que se deve colocar a questão da comunicação internacional

da produção científica, de modo plurilíngue, abrindo-se a diferentes alcances e a

diferentes comunidades. Façamos nossas as palavras de Gajo:

L'élaboration, la diffusion et la transmission des savoirs n'ont jamais été
le  fait  d'une  seule  langue,  d'une  seule  culture  ou  d'une  seule
communauté […] bien plutôt, il faut relever la contribution de la diversité
linguistique et culturelle à l'établissement des savoirs, à leur “épaisseur”
et, finalement, à l'idée même de savoir. (GAJO, 2013, p.7)125

125 “A elaboração, a difusão e a transmissão dos saberes nunca foram produtos de uma única língua,

de uma única cultura ou de uma única comunidade […] muito pelo contrário, é preciso reconhecer

a contribuição da diversidade linguística e cultural para o estabelecimento dos saberes, das sua

“espessura” e, finalmente para a própria ideia de saber.”
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Países Revistas em inglês
Total 7790

Estados Unidos 2917 37,45%
Inglaterra 1743 22,37%
Holanda 606 7,78%

Alemanha 404 5,19%
Japão 200 2,57%
Suíça 184 2,36%
China 157 2,02%
Rússia 142 1,82%

Austrália 100 1,28%
Índia 98 1,26%

Coreia do Sul 97 1,25%
Polônia 97 1,25%
Itália 86 1,10%

Dinamarca 65 0,83%
França 63 0,81%

Singapura 54 0,69%
Canadá 45 0,58%
Brasil 45 0,58%

Irã 42 0,54%
Emirados Árabes Unidos 39 0,50%

Nova Zelândia 37 0,47%
Taiwan 32 0,41%

Romênia 32 0,41%
Turquia 29 0,37%

África do Sul 28 0,36%
República Tcheca 27 0,35%

Irlanda 25 0,32%
Áustria 25 0,32%
Hungria 24 0,31%
Croácia 24 0,31%

Noruega 22 0,28%
Espanha 21 0,27%
Lituânia 18 0,23%
Suécia 17 0,22%

Eslováquia 17 0,22%
17 0,22%

Escócia 16 0,21%
Ucrânia 15 0,19%

Grácia

Países Revistas em inglês
Sérvia 14 0,18%

Paquistão 12 0,15%
Bulgária 12 0,15%

Arábia Saudita 11 0,14%
Finlândia 11 0,14%
Malásia 10 0,13%
Israel 10 0,13%

Tailândia 8 0,10%
Hong Kong 8 0,10%

Bélgica 8 0,10%
Eslovênia 7 0,09%

Chile 7 0,09%
Gales 6 0,08%

México 6 0,08%
Kuwait 4 0,05%

Bangladesh 4 0,05%
Filipinas 3 0,04%

Egito 3 0,04%
Bielorússia 3 0,04%
Armênia 3 0,04%

Argentina 3 0,04%
Portugal 2 0,03%
Nigéria 2 0,03%

Macedônia 2 0,03%
Letônia 2 0,03%
malaio 2 0,03%
Etiópia 2 0,03%

Colômbia 2 0,03%
Venezuela 1 0,01%

Uzbequistão 1 0,01%
Uganda 1 0,01%

Sri Lanka 1 0,01%
Geórgia 1 0,01%
Nepal 1 0,01%

Malawi 1 0,01%
Kênia 1 0,01%

Jordânia 1 0,01%
Jamaica 1 0,01%
Estônia 1 0,01%

Bosnia Herzegovina 1 0,01%
Azerbaijão 1 0,01%
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DISTRIBUÍDAS POR PAÍSES – DOAJ, 2017
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Países Revistas em inglês
Total 242

Germany 27 11,16%
Egypt 22 9,09%

United Kingdom 19 7,85%
Indonesia 17 7,02%

Brazil 17 7,02%
Switzerland 12 4,96%

Colombia 8 3,31%
United States 7 2,89%

Spain 7 2,89%
Romania 7 2,89%

Italy 7 2,89%
Iran 6 2,48%

Argentina 6 2,48%
Thailand 5 2,07%

Serbia 4 1,65%
Russian Federation 4 1,65%

Bulgaria 4 1,65%
Algeria 4 1,65%
Ukraine 3 1,24%
Turkey 3 1,24%

South Africa 3 1,24%
Poland 3 1,24%

Philippines 3 1,24%
Pakistan 3 1,24%
Mexico 3 1,24%

Iraq 3 1,24%

Países Revistas em inglês
India 3 1,24%
Peru 2 0,83%

Hong Kong 2 0,83%
France 2 0,83%
Finland 2 0,83%
China 2 0,83%

Belgium 2 0,83%
Slovakia 1 0,41%
Portugal 1 0,41%
Norway 1 0,41%
Nigeria 1 0,41%

Netherlands 1 0,41%
Nepal 1 0,41%

Moldova 1 0,41%
Macedonia 1 0,41%
Lithuania 1 0,41%
Lebanon 1 0,41%

Latvia 1 0,41%
Japan 1 0,41%

Ethiopia 1 0,41%
Ecuador 1 0,41%

Czech Republic 1 0,41%
Chile 1 0,41%

Canada 1 0,41%
Bosnia and Herzegovina 1 0,41%

Bangladesh 1 0,41%
Australia 1 0,41%



ANEXO 3: ANÁLISE DO CORPUS EM MOVIMENTOS RETÓRICOS

1. Anglo-22-2017-1028
Laure Gardelle, « Five crew, how many clergy : pourquoi certains noms collectifs peuvent-ils
servir  à nommer des membres ? »,  Anglophonia [En ligne],  22 | 2017,  mis en ligne le 22
mars  2017,  consulté  le  18  mai  2017.  URL :  http://anglophonia.revues.org/1028 ;  DOI :
10.4000/anglophonia.1028 

Disciplina : Estudos do Sistema (Morfologia)
Tipo de artigo : Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M1 Situação 
definição

M1 Situação
Fato incaracterístico

M2 Objeto
Justificativa

M6 metarreferência
ordem de exposição
passagem  de
movimento
{M3 Metodologia
corpus
M4 Resultados}

M4 Resultados

M4 Resultados

M4 Resultados

M5 - Discussão
Contribuição  do
pesquisador

1

2

3

4

5

6

7

8

Un nom collectif est généralement défini comme un nom qui,
au singulier, implique une pluralité de membres ; ainsi crew au
sens d’équipage. 

Mais certains de ces noms peuvent également désigner des
membres, lorsqu’ils sont employés comme pluriels non fléchis
(ex.  these  crew) ;  quelques-uns  admettent  même  le
dénombrement  « un »  (ex.  one  crew pour  un  membre
d’équipage). 

La présente étude s’intéresse à ces emplois  pluriels,  peu
étudiés  à  ce  jour,  et  qui  concernent  également  des  noms
indénombrables  de  supercatégories  collectives  (ex.  (these)
livestock). 

Après une description des données obtenues à partir de deux
corpus d’anglais américain, l’article montre qu’il ne s’agit pas
d’emplois  collectifs ;  ce  que  dénote  le  nom,  ce  sont  des
membres  d’une  classe  (ex.  pour  crew,  d’une  catégorie
professionnelle),  et  le  fait  que  ces  membres  sont,  dans  le
même temps, typiquement représentés comme faisant partie
d’un groupe. 

Pour les noms originellement collectifs dénombrables, il  y a
changement  de dénotation  (d’un tout  à des membres d’une
catégorie socio-professionnelle) ; pour les noms qui dénotent
des  supercatégories  collectives,  l’emploi  pluriel  indique
seulement  plus  grande  saillance  des  unités  qui  composent
l’ensemble. 

Dans  les  deux  cas,  les  unités  ont  en  commun d’être  peu
individualisées, car définies par leur appartenance à la classe,
à partir d’une pluralité. 

Par conséquent,  two police, par exemple, n’est pas toujours
interchangeable avec two policemen. 

Se pose alors la question du terme qui peut  nommer ces
usages ;  celui  de  « pluriel  interne »  est  rejeté,  au  profit
d’« agrégat ».
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2. Anglo-20-2015-549
Lucile Bordet et Denis Jamet, « Degré et intensification : essai de typologie », Anglophonia
[En ligne], 20 | 2015, mis en ligne le 02 novembre 2015, consulté le 18 mai 2017. URL :
http://anglophonia.revues.org/549   ; DOI : 10.4000/anglophonia.549

Disciplina: Estudos do sistema (Multidisciplinar)
Tipo de artigo: Teórico [procedimento analítico-conceitual]

M1 Situação
Objeto (teórico)
lacunas
literatura

M6 metarreferência
ordem de exposição
{126M2 Pesquisa
pontos investigados
literatura
M5 Conclusão
Contribuição do autor}

1

2

Les  typologies  existantes des  procédés  permettant
l’expression  du  degré  et  de  l’intensification  présentent
toutes des  manques en  ce  qu’elles  adoptent  soit  une
perspective  sémantique,  soit  une  perspective  syntaxique,
voire  morphosyntaxique,  laissant  notamment  de  côté la
dimension  phonologique,  ainsi  que  certains  procédés
lexicaux ou stylistiques par exemple. 

Après avoir rappelé ce que nous entendons par les termes
« degré »  et  « intensification »,  nous  reviendrons sur  les
typologies existantes pour finalement proposer notre propre
typologie  en  tenant  compte  des  zones  de  chevauchement
entre les divers procédés. 

126As  chaves  {}  indicam  que  os  movimentos  dentro  da  chave  acontece  simultaneamente  ao

movimento anterior. Neste caso a sentença ao mesmo tempo oferece um sumário com a ordem de

apresentação dos tópicos (M6) e apresenta um movimento de informação sobre o quadro da

pesquisa (M2) e uma proposta conclusiva (M5).
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3. Anglo-20-2015-591
Stephan Wilhelm, « Quand les paroles s’envolent : réflexions sur les caractéristiques et la
forme  phonétique  du  High  Rising  Terminal en  anglais  contemporain »,  Anglophonia [En
ligne],  20 | 2015,  mis  en  ligne  le  02  novembre  2015,  consulté  le  18  mai  2017.  URL :
http://anglophonia.revues.org/591  ; DOI : 10.4000/anglophonia.591
Disciplina: Estudos do Sistema (Fonologia)
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-hipotético-descritivo]

M1 Situação
Citação 
literatura
definição
justificativa

M1 Situação
literatura

M1 Situação
Citação 
literatura

M1 Situação
definição
citação 
literatura

M1 Situação
Citação 
literatura

M3 Metodologia

M2 Objetivo

M4 Resultados

M5 Discussão

M5 Discussão
contribuição do autor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La progression du High Rising Terminal (HRT) ou uptalk
–  c’est-à-dire l’usage  de  contours  ascendants  en  fin
d’énoncé déclaratif – constitue un phénomène prosodique
majeur observé aujourd’hui dans de nombreuses variétés
d’anglais à travers le monde (voir par exemple Lakoff 1975,
Ching 1982, Guy & Vonwiller 1984, Guy et al. 1986, Allan
1990,  McLemore  1991,  Britain  1992a  et  1992b,  Bradford
1997, Cruttenden 1997, Cheng & Warren 2005, Ladd 1996
et 2008, Barry 2007, Liberman 2008, Sullivan 2010).

Tous ne reconnaissent pas la même valeur pragmatique au
HRT, et la description des segments de discours sur lesquels
il est observé varie selon les travaux qui lui sont consacrés. 

En  outre,  selon  certains  auteurs,  l’appellation  « High
Rising  Terminal »  indiquerait  que  les  schémas  employés
sont de type high rise (voir par exemple Hirschberg & Ward
1995, Ladd 1996, Fletcher et al. 2005, Liberman 2006b). 

Le high rise est un contour dont le point de départ se situe
relativement haut dans le registre et dont le point d’arrivée
se  situe  plus  haut  encore,  au  point  de  déclencher
fréquemment  l’usage  d’une  voix  particulièrement  haut-
perchée (Cruttenden 1997). 

D’autres travaux fournissent des descriptions sensiblement
différentes de la forme du  HRT (par exemple Britain 1992,
Fletcher & Harrington 2001, Barry 2007).

À partir d’un corpus de récits autobiographiques spontanés
composé  d’enregistrements  de  plusieurs  variétés
géographiques d’anglais contemporain,  nous cherchons à
déterminer lesquelles de ces descriptions correspondent à la
réalité. 

Nous  établissons  une  typologie des  contours  intonatifs
utilisés  pour  réaliser  le  HRT et  identifions certaines
caractéristiques périphériques du phénomène. 

Nous nous interrogeons sur la fonction du  HRT dans le
récit spontané et sur la délimitation syntaxique des segments
sur lesquels il est observé. 

Nous  dégageons  des  résultats  quelques  réflexions
applicables à  l’étude  de  la  prosodie  de  l’anglais
contemporain.
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4. Anglo-20-2015-570
Christopher  Desurmont,  « Effets  de  sens  dérivés  de  la  qualification  adjectivale »,
Anglophonia [En ligne], 20 | 2015, mis en ligne le 02 novembre 2015, consulté le 18 mai
2017. URL : http://anglophonia.revues.org/570  ; DOI : 10.4000/anglophonia.570 

Disciplina: Estudos do Sistema (Morfossintaxe)
Tipo de artigo: Pesquisa, descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objeto
pontos investigados

1 Cet  article passe  en  revue  divers  effets de  sens  de  la
qualification adjectivale au-delà ou en deça de la dénotation
: propriété  positionnelle ; représentation  en  termes
d’ensembles  et  de  sous-ensembles ;  interprétation  de
l’adjectif appréciatif (ici, l’adjectif  nice) sous l’effet conjugué
d’une  propriété  positionnelle,  d’une  représentation
prototypique du type d’objet dénoté par le couple <adjectif-
nom>, et du co-texte (les autres adjectifs du SN) ; s’agissant
des  adjectifs  participe  (slanting  rain,  enclosed  garden),
implications  en  termes  de  structures  argumentales  et  de
rôles  sémantiques,  et  glissements  métonymiques  dans  le
parcours interprétatif.

5. Anglo-18-2014-327
Maarten Lemmens, « Un cas de grammaticalisation ratée ? Étude diachronique de l’emploi
du verbe  stand en anglais »,  Anglophonia [En ligne], 18 | 2014, mis en ligne le 10 octobre
2014,  consulté  le  18  mai  2017.  URL :  http://anglophonia.revues.org/327  ;  DOI :
10.4000/anglophonia.327

Disciplina: Estudos do sistema (Linguística funcional) / Cognição (Linguística cognitiva) 
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo].

M2 Objeto
delimitação tempo
M3 Corpus

M1 Situação
Inquietação
motivadora
Fato incaracterístico

M3 Teoria
filiação  teórico-
metodológica
M4 Resultados
Hipótese  como
resultado

1

2

3

Cet  article  aborde les  différents  usages  du  verbe  stand
dans  des  périodes  antérieures  de  l’anglais  (du  9ème  au
20ème siècle),  sur la  base de données issues de l’Oxford
English Dictionary. 

Alors qu’en anglais contemporain, les verbes de position ne
sont  pas utilisés  aussi  fréquemment  que  dans  les  autres
langues germaniques, où ces verbes ont subi un processus
de  grammaticalisation  et  sont  devenus  des  verbes  de
localisation d’entités animées et inanimées, certains anciens
usages de stand (tout comme ceux de sit et lie) montrent des
emplois  assez proches de ceux que l’on retrouve dans les
autres langues germaniques contemporaines. 

Cet  article  offre  une  analyse  sémantique cognitive des
anciens  emplois  de  stand  et  avance  trois  hypothèses  qui
pourraient  expliquer  la  disparition,  ou  plutôt  la  non-
grammaticalisation des verbes de position en anglais.
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6. Pratiq-167-168-2015-2616
Marc Wilmet, « Pour une éthique de la grammaire ou quand l’exception  infirme la règle »,
Pratiques [En ligne], 167-168 | 2015, mis en ligne le 01 avril 2016, consulté le 03 juin 2017.
URL : http://pratiques.revues.org/2616  ; DOI : 10.4000/pratiques.2616

Disciplina: Sintaxe
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M1 Situação

M1 Situação
exemplo
definição
precisão

M6 metarreferência
ordem de exposição
{M2 Objeto
M5 Contribuição}

M2  Objeto
detalhamento
problema
Pesquisa
contribuição

M5 Posição
Justificativa

1

2

3

4

5

Les notions d’exception et d’exclusion sont voisines. 

Plus  exactement,  la  seconde  découle de  la  première
(dans  une  phrase  comme Pierre  n’aime  que  Marie,
l’exception amoureuse que Pierre consent en faveur d’une
personne se double de l’exclusion de toutes les autres). 

Après avoir examiné le mécanisme de la négation exceptive
ne… que,  le  présent  article  envisage quelques problèmes
connexes et suggère de nouvelles pistes de recherche. 

La sous-phrase  n’était  = « s’il n’y avait » fournit à ce stade
l’occasion de réinterroger les motifs pour lesquels la forme
en  –rait  est  normativement  interdite derrière  un  si
hypothétique  et,  par  contrecoup,  de  légitimer  certaines
transgressions. 

Du particulier au général, c’est une éthique de la discipline
grammaticale,  faite  de  souplesse  pratique  et  de  rigueur
théorique, qui est défendue.
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7. Corpus-13-2014-2427
Frédérique  Mélanie-Becquet  et  Sophie  Prevost,  « Eléments  initiaux :  combinaisons  et
schémas préférentiels dans un corpus d’articles scientifiques », Corpus [En ligne], 13 | 2014,
mis en ligne le 01 mai 2015, consulté le 03 juin 2017. URL : http://corpus.revues.org/2427  

Disciplina: Estudos do sistema (Funcionalismo)
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objeto
definição
M3 Corpus

M2 Pesquisa
M3 Metodologia

M4 Resultados

M2 Objeto
M4 Resultados 
M2 Objeto

M4 Resultados 

M4 Resultados 

M5 Discussão

1

2

3

4

5

6

7

La  présente  contribution s’attache  à  l’étude,  dans  un
corpus d’articles scientifiques en sciences humaines, de la
zone préverbale,  c’est-à-dire des éléments initiaux (EI) et
du sujet préverbal. 

Il  s’agit  de  déterminer les  combinaisons  attestées  des
différents  EI (11 catégories  définies  par  des  critères
sémantiques  et  morpho-syntaxiques) en  relation  avec  la
nature du sujet.

L’étude  permet tout  d’abord  de  déterminer  que  les
séquences sans EI (sujet initial) excèdent celles avec EI, et
que,  parmi ces dernières,  celles avec un seul EI sont,  de
loin, les plus fréquentes. 

L’analyse porte ensuite  sur la fréquence des différents EI
(viennent en tête les éléments logico-pragmatiques, spatio-
temporels  et  les  relations  logiques), ainsi  que  sur les
chaînes dans lesquelles ils  entrent  préférentiellement,  tant
du point de vue du nombre d’EI possible et de leur catégorie,
que de leur position dans ces chaînes.

La  première  position  s’avère  ainsi associée  de  manière
nettement préférentielle aux EI logico-pragmatiques. 

La nature du sujet apparaît par ailleurs corrélée à certaines
caractéristiques des EI. 

Il  ressort de l’étude que les textes du corpus présentent
une  relative  homogénéité,  même  si  des  divergences
ponctuelles apparaissent entre certaines disciplines.
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8. Corpus-13-2014-2436
Catherine Fuchs, « Les éléments initiaux dans les énoncés à sujet inversé : une étude sur
corpus », Corpus [En ligne], 13 | 2014, mis en ligne le 01 mai 2015, consulté le 03 juin 2017.
URL : http://corpus.revues.org/2436  

Disciplina: Estudos do sistema (Sintaxe)
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objeto
M3 Corpus

M3  Filiação  teórico-
metodológica
M4 Resultados

1

2

Sont ici étudiés (sur un corpus d’articles scientifiques) les
éléments initiaux  dans  les  énoncés  comportant  une
inversion du sujet – inversion (simple ou complexe) du sujet
pronominal,  et  inversion  (complète  ou  absolue)  du  sujet
nominal. 

Dans  la  perspective macro-syntaxique  adoptée,  il  est
montré que, selon le type d’inversion du sujet et la nature
des éléments initiaux, ceux-ci sont tantôt des périphériques
extra-prédicatifs préfixés au noyau, tantôt des constituants
intra-prédicatifs du noyau.

9. Corpus-13-2014-2455
Shirley Carter-Thomas, « Valeurs et fonctions des éléments initiaux commentaires. Analyse
contrastive d'un corpus d'articles de recherche en économie », Corpus [En ligne], 13 | 2014,
mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 03 juin 2017. URL : http://corpus.revues.org/2455 

Disciplina: Estudos do sistema Sintaxe, Funcionalismo
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objeto

M3 Corpus

M2 Pesquisa
Hipótese

M2 Pesquisa
detalhamento
pontos investigados

M4 Resultados

1

2

3

4

La présente contribution propose une analyse d’un type
particulier  d’élément  initial,  celui  des  commentaires
énonciatifs, dans  un  corpus composé  d’articles  de
recherche économique, en français et en anglais. 

Le postulat de départ est  que leur emploi  peut  être très
dépendant à la fois du contexte précis de production et de la
langue concernée.

Sont  pris  en  compte la  composition  syntaxique  des
éléments  initiaux  de  commentaires,  leurs  valeurs
sémantiques précises, la nature du sujet grammatical qu’ils
précèdent  (groupe  nominal,  pronom  personnel,  pronom
impersonnel), leur rang et leur agencement dans le cas de
séquences  de  plusieurs  éléments  initiaux  ainsi  que leurs
fonctions discursives et pragmatiques. 

L’approche fait ressortir un certain nombre de variations
dans les emplois de cette catégorie d’élément initial par les
auteurs anglophones et francophones dans leurs articles.
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10. Corpus-11-2012-2202
Dominique Legallois, « La colligation : autre nom de la collocation grammaticale ou autre
logique de la relation mutuelle entre syntaxe et sémantique ? », Corpus [En ligne], 11 | 2012,
mis en ligne le 21 juin 2013, consulté le 06 juin 2017. URL : http://corpus.revues.org/2202  

Disciplina: Estudos do sistema (Lexicologia, Linguística de corpus)
Tipo de artigo: Teórico

M2 Objeto

M2 Pesquisa 
literatura
citação
detalhamento

M2 Pesquisa, Objeto 
Pontos investigados
Literatura
Citação

M2 Pesquisa
{M6 metarreferência
operação  narrativa
(exemplos)}
justificativa
pontos investigados

1

2

3

4

Cet  article  discute de la  notion  de  colligation et  de  ses
rapports avec la collocation grammaticale. 

En faisant référence à Bally, Jespersen et Firth, il s’agit de
souligner les différences entre collocation et colligation et de
contextualiser  ces  différences  dans  les  perspectives
contemporaines en phraséologie. 

L’article s’intéresse également à quelques « incarnations »
des  unités  collocationnelles  ou/et  colligationnelles :  les
cadres  collocationnels  d’A. Renouf  et  J. Sinclair,  et  les
« motifs » grammaticaux. 

Ces derniers forment une catégorie dont  l’article  illustre la
pertinence  par  un ensemble d’exemples,  parmi  lesquels
certains  motifs  spécifiques  du  genre  poétique,  dont  on
souligne les fonctions intertextuelles.
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11. Aile-2-2009-4533
Takeki Kamiyama et Jacqueline Vaissière, « Perception and production of French close
and close-mid rounded vowels by Japanese-speaking learners »,  Acquisition et interaction
en langue étrangère [En ligne], Aile... Lia 2 | 2009, mis en ligne le 21 août 2012, consulté le
06 juin 2017. URL : http://aile.revues.org/4533 

Disciplina: Estudos do sistema (Folonogia)
Tipo de artigo: Experimental-descritivo [procedimento analítico-experimental-descritivo]

M3 Metodologia
M2 Objetivo
M3 Metodologia
informantes
M2 Objeto
M3 Metodologia
informantes

M4 Resultados

M5 Conclusão
avaliação

1

2

3

Deux  expériences de  perception  et  une  expérience  de
production  ont  été  effectuées afin  d’examiner les
comportements  des  apprenants japonophones  (AJ)
concernant  les trois  voyelles  /u/,  /y/  et  /ø/,  et  de  les
comparer avec le cas des apprenants anglophones. 

Les  résultats de  ces  expériences  suggèrent  les  points
suivants : i) les AJ ont tendance à produire le /u/ français
avec un F2 élevé (> 1000 Hz), ce qui est perçu comme /ø/
par les auditeurs natifs francophones (NF) ; ii) pour les AJ, le
/u/ français pourrait  être considéré comme similaire sur le
plan phonémique (en tant que voyelle postérieure fermée)
mais nouveau sur le plan phonétique, /y/ comme nouveau
sur  les  plans  phonémique  et  phonétique,  /ø/  comme
nouveau sur le plan phonémique mais similaire sur le plan
phonétique (acoustique). 

Les  voyelles  phonémiquement  similaires  mais
phonétiquement nouvelles semblent être les plus difficiles
à apprendre à produire correctement  pour les apprenants
des langues étrangères/secondes.
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12. Linx-62-63-2010-1356
Catherine Bolly, « Flou phraséologique, quasi-grammaticalisation et pseudo marqueurs de
discours : un no man’s land entre syntaxe et discours ? », Linx [En ligne], 62-63 | 2010, mis
en  ligne  le  25  juin  2013,  consulté  le  07  juin  2017.  URL :
http://journals.openedition.org/linx/1356  ; DOI : 10.4000/linx.1356 

Disciplina: Estudos do sistema (Sintaxe, Funcionalismo)
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objeto
justificativa

M1 Situação

M6 metarreferência
M2 Pesquisa
Tese
pontos investigados
exemplos
fato incaracterístico
justificativa

M6 metarreferência
M2 Pesquisa
pontos investigados
contribuição

1

2

3

Cet  article  propose d’étudier  la  nature  du  lien  entre  les
cadres  épistémologiques  de  la  phraséologie  et  de  la
grammaticalisation qui, bien que s’ignorant encore largement
à  l’heure  actuelle, présentent  un  grand  nombre  de
caractéristiques  communes : (i) opacité  et
non-compositionnalité  en  phraséologie,
déplacement/blanchiment  sémantique  et
(inter-)subjectification  en  grammaticalisation ;  (ii)  fixité
syntaxique  en  phraséologie,  autonomisation  syntaxique  et
prosodique  en  grammaticalisation ;  (iii) collocabilité  et
attraction  lexicale  en  phraséologie,  coalescence
syntagmatique et phonologique en grammaticalisation. 

Nous  verrons en  quoi  certaines  de  ces  caractéristiques
peuvent  être  les  indices  d’un  processus  de
constructionnalisation  en  cours,  en  particulier  pour  les
constructions verbales à fonction pragmatique (e.a.  tu vois)
qui, bien qu’appartenant (encore) au domaine de la syntaxe,
se comportent (déjà) comme des marqueurs de discours en
français contemporain. 

Enfin, nous interrogerons la nature du lien existant entre les
différents  processus  du  changement  langagier  (i.e.  la
lexicalisation, la grammaticalisation, la pragmaticalisation et
la  constructionnalisation)  en  introduisant  la  notion  de
fonctionnalisation comme processus évolutif englobant. 
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13. Linx-62-63-2010-13-53
Virginie Conti, « La construction en avoir SN qui SV (« j’ai ma copine qui habite à Paris ») :
une forme de dispositif clivé ? », Linx [En ligne], 62-63 | 2010, mis en ligne le 04 décembre
2013,  consulté  le  07  juin  2017.  URL :  http://journals.openedition.org/linx/1353  ;  DOI :
10.4000/linx.1353 

Disciplina: Estudos do sistema (Sintaxe)
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objetivo, objeto
exemplos

M1 Situação
justificativa
lacuna
crítica
tese advesária

M5 Discussão
Tese
contribuição
objetivo

M5 Discussão
Tese
M6 metarreferência
operação  narrativa
(exemplo)
M5 Discussão
Tese

1

2

3

4

Le  but  de  cet  article  127   est  de  problématiser  l’analyse
d’énoncés en avoir SN qui SV, du type : <br>128

(1) j’ai ma  copine  qui habite  à  Paris  enfin  qui  a  un
appartement à Paris… (oral, CRFP, PRI-BRI-1) <br>

(2) j’ai ma collègue  qui arrive à deux heures donc… (oral,
CRFP, PRI-CLE-3) <br>

Ces structures ont été encore relativement peu décrites ; les
quelques descriptions que l’on peut en trouver font pour la
plupart appel au concept de prédication seconde, ou à un de
ses équivalents, et accordent ainsi au verbe avoir un rôle de
verbe constructeur,  c’est-à-dire un verbe de plein exercice
(quoique sémantiquement affaibli, généralement). <br>

Je  montre ici  que  les  exemples  (1)  et  (2)  reflètent  une
construction en avoir SN qui SV où avoir n’a pas, en fait, ce
rôle de verbe constructeur : il faut plutôt le rapprocher de ce
que C. Blanche-Benveniste  & al. appellent un  auxiliaire de
dispositif.  Je  propose  ainsi  une  discussion  autour  des
notions de dispositif et de clivage,  afin de les problématiser
et  de  voir  si  elles  peuvent  s’appliquer  à  la  construction
décrite.<br>

Je  montre  enfin,  à  l’aide  de  plusieurs  exemples
contextualisés, que  l’analyse  syntaxique  retenue  dépend
toujours du contexte d’apparition de la construction : on est
là véritablement à l’interface entre syntaxe et discours. 

127Utilizamos sublinhado para diferenciar do negrito usado pela autora do resumo no texto original.

128Etiqueta ausente no texto original, sinalizado o uso de quebra de linha ou parágrafos no texto

original.
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14. Linx-62-63-2010-1376
Frédéric Sabio, « Quelques remarques sur l’organisation syntaxique des énoncés clivés du
type », Linx [En ligne], 62-63 | 2010, mis en ligne le 04 décembre 2013, consulté le 07 juin
2017. URL : http://journals.openedition.org/linx/1376  ; DOI : 10.4000/linx.1376

Disciplina: Estudos do sistema (Sintaxe)
Tipo de artigo: Descritivo, crítico [procedimento analítico-descritivo]

M2 Objeto
exemplo

M2 Objeto
delimitação
justificativa
problema
tese / tese adversária
{M6 metarreferência}
crítica  /  tese
adversária
limitações
tese

M5 Conclusão
{M6 metarreferência}
tese
contribuição

1

2

3

Nous proposons  dans cet  article  d’étudier l’organisation
grammaticale des  énoncés tels que « ce n'est  pas parce
qu'une pratique est répandue qu'elle est sans danger ».

Ces structures, qui sont manifestement apparentées aux
constructions  clivées,  possèdent  des  propriétés
grammaticales  tout  à  fait  spécifiques qui  interdisent
selon nous de les assimiler aux clivées « contrastives » les
plus souvent  décrites : comme nous le montrerons, les
syntagmes en parce que qui apparaissent dans la première
partie  de  ces  constructions  ne  peuvent  ni  être  décrits
comme des  subordonnées  canoniques,  ni  être  analysés
comme des éléments non régis qui seraient en relation  de
simple  association parataxique  avec  la  construction
verbale qui les suit.

Nous proposerons de voir dans ces structures  un type
original de regroupement macrosyntaxique dont  la forme
est directement reliée à certains effets interactionnels de
dénégation d’une inférence causale. 
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15. Linx-62-63-2010-1382
Laure Anne Johnsen, « Les pronoms « neutres » et leur référence à des procès en français
parlé », Linx [En ligne], 62-63 | 2010, mis en ligne le 04 décembre 2013, consulté le 07 juin
2017. URL : http://journals.openedition.org/linx/1382  ; DOI : 10.4000/linx.1382 

Disciplina: Estudos do sistema; Estudos da enunciação, do discurso e do texto.
Tipo de artigo: Descritivo [procedimento analítico-descritivo-conceitual]

M2 Objeto
crítica  /  tese
adversária
detalhamento
M3 Corpus
M2 Objeto
detalhamento

M2 Objeto
exemplo

M2 Pesquisa
tese

M3  Filiação  teórico-
metodológica

M2 Pesquisa
Lacuna
literatura

M4 Resultados

M2 Pesquisa
detalhamento
problema

M2 Pesquisa
problema

M5 Contribuição
conceito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cet  article  se  propose  de documenter  le  fonctionnement
anaphorique  des  pronoms  dits  «     neutres     »
(essentiellement  ce,  ça et  le) dans des extraits de français
parlé,  lorsqu’ils  réfèrent  à  des  procès,  i.e. des  états-de-
choses typiquement dénotés par des constructions verbales
et dont la classe est souvent subdivisée en catégories telles
que les événements, les états, les faits, les situations, etc. :
<br>

(1) à cinq heures de l’après-midi, faut te mettre dans la tente
parce  que  là,  tu  as  les  moustiques  qui  viennent  partout.
Donc ça c’est l’horreur. (PFC, Genève) <br>

Ces pronoms sont productifs dans la référence aux procès,
entités  dépourvues  de  dénomination  conventionnelle,
notamment  parce  qu’ils  ne  présentent  pas  leur  référent
comme étant catégorisé. 

La  référence  anaphorique  est  envisagée  dans  une
perspective cognitive-constructiviste du discours. 

Les  typologies  existantes sur  les  procès,  d’inspiration
philosophique  et  logique,  montrent  des  limites face  aux
données en présence. 

Les  exemples  considérés  révèlent  que les  procès  sont
traités  comme  des  entités  sous-spécifiées,  relativement
malléables. 

Une attention particulière est portée sur la nature et sur la
construction  de  ce  type  d’objets,  entre  le  moment  où  un
contenu est exprimé  via une (ou plusieurs) construction(s)
verbale(s) et le moment où le locuteur réfère, au moyen d’un
pronom anaphorique, à ce contenu ou un à contenu qui en
dérive : autrement dit, que se passe-t-il entre la syntaxe et le
discours ? 

A quel moment le contenu en question devient-il  objet-de-
discours ? 

Quelques pistes de recherches sont proposées à travers le
recours aux notions d’activation référentielle et  de  validité
référentielle. 
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Dans  cette  contribution  nous  proposons une  analyse
sémantique  de  l’usage  qui  était  fait,  au  XVIe  siècle,  des
locutions  françaises  à  travers  (de),  au  travers  (de),  de
travers (à), en travers (de), par le travers (de), par à travers
et par au travers. 

Nous nous inspirons, entre autres, des travaux de Stosic
(2002a, 2002b, 2005, 2007, 2009) qui a introduit la notion
de « guidage »  comme  alternative  à  la  notion  d’un
« obstacle ». 

En  proposant  une structure  en  termes  de  concepts
fonctionnels, nous  visons  à contribuer à  une  meilleure
compréhension de  la  structure  sémantique  actuelle  de
l’ensemble des expressions visées et de leur fonctionnement
actuel et ancien.
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La présente étude propose une révision de la conception
très répandue selon laquelle les processus de routinisation
et,  en  particulier,  de  ‘désémantisation’ sont  une  condition
préalable de la grammaticalisation. 

Pour les approches basées sur l’usage, l’élévation du taux
de  fréquence  (à  la  fois  au  niveau  des  types  et  des
occurrences)  découle  du  processus  autant  qu’elle  y
contribue de façon décisive (Bybee 2003: 605). 

Le raisonnement est le suivant: sous l’effet de la répétition
(habituation) l’impact d’un stimulus diminue; une fréquence
en hausse entraîne, dès lors, un affaiblissement graduel de
la force sémantique (bleaching ou généralisation du sens),
pour déboucher sur une perte de transparence sémantique
et  de  compositionalité,  c’est-à-dire,  sur  un  changement
sémantique. 

Or,  d’une  analyse  sur  corpus portant  sur  neuf  noms
quantifieurs de l’espagnol il ressort que non seulement ils
présentent une distribution irrégulière mais que, de plus, ils
peuvent se grammaticaliser sans pour autant se prêter aux
phénomènes typiques de routinisation. 

Nous montrons que la grammaticalisation des quantifieurs
binominaux  procède  par  ‘analogie  conceptuellement
motivée’  (Delbecque  &  Verveckken  2014)  et  tout  en
soulignant  le  rôle  moteur  crucial  de  la  persistance
sémantique,  nous  en  reconnaissons  la  portée
encyclopédique  (amplifiant  ainsi  la  notion  de  ‘persistance
lexicale’ de Hopper 1991).
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Des  corpus oraux  sont  évalués  dans  le  cadre  d’une
expérience recrutant des locuteurs français et anglais, tous
soumis à des contraintes sensorimotrices avant de décrire
des  scènes  les  incitant  à  employer  des  verbes  qui
manifestent la notion de mouvement. 

Se basant sur la typologie talmienne,  le but du présent
article consiste à évaluer les items verbaux employés par
anglophones  et  francophones, verbes  qui  permettent  de
distinguer l’anglais  en  tant  que  langue  à  satellites  du
français en tant que langue à cadrage verbal. 

L’analyse des  corpus  démontre que l’appartenance
typologique d’une langue ne se maintient  pas une fois  le
discours installé en situation interactive, et dans un contexte
dans  lequel  une  variable  non  linguistique  est  prise  en
compte dans la réalisation des corpus examinés. 

L’étude  des  données  linguistiques étant  liée aux
comportements  kinesthésiques  du  sujet  parlant,  on
envisage celui-ci  enacter  le  monde,  à  défaut  de le
représenter. 

Par cette analyse, on ne considère pas la langue parlée
par  la  dimension  représentationnaliste  qui  sous-tend  le
cognitivisme. 

La langue est en revanche appréhendée par l’enactivisme
qui offre un nouvel examen des données linguistiques.
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La  présente  contribution  aborde la  relation  pseudo-
copulative  de  changement  exprimée  par  les  verbes
espagnols  ponerse (‘mettre-RÉFL’)  et  quedarse (‘rester-RÉFL,
être  situé-RÉFL’)  du  point  de  vue  de  la  grammaire
cognitive. 

D’après  le  postulat  qu’à  toute  différence  de  forme
correspond  une  différence  de  sens,  chaque  verbe  est
censé refléter une conception différente du changement. 

Pour  saisir  les  différences  conceptuelles  entre  les  deux
verbes,  il  convient  de  prendre  en  compte  ce que  chaque
verbe  signifie  à  la  base,  c’est-à-dire,  en  dehors  de  la
construction pseudo-copulative.

L’analyse  montre  que la  structure  sémantique  du  verbe
persiste en partie dans son emploi pseudo-copulatif: ponerse
conserve la vision dynamique du sujet qui passe à un nouvel
état;  quedarse, par contre, exprime le résultat statique d’un
changement attribuable à une séparation, une perte ou un
isolement. 

L’étude  s’appuie  sur  un  corpus de  prose  espagnole
contemporaine.
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Cette étude vise à cerner l'impact du profil linguistique du
lecteur  sur  la  compréhension  écrite  en  français  langue
seconde. 

Dans un centre de français langue étrangère, 23 étudiants
étrangers ont dû travailler sur un dossier de quatre textes
qui abordaient le même thème. 

Tous  les  participants avaient  un  niveau  avancé  en
français langue seconde, mais une partie d'entre eux avait
un profil romanophone, c'est à dire qu'ils connaissaient une
ou plusieurs langues romanes en dehors du français. 

Les  participants ont  exécuté  des  tâches de
compréhension dans deux conditions expérimentales. 

Dans les deux conditions, la compréhension des textes tend
à être meilleure chez les lecteurs au profil romanophone. 

Les  rôles  de  la  langue  maternelle,  de  l'anglais  « langue
pont »,  et  du nombre de langues romanes connues  sont
aussi discutés. 

En conclusion, les implications pédagogiques de l'étude
mettent en lumière la pertinence des approches plurilingues
qui  favorisent  l'exploitation  des  liens  linguistiques  entre
langues romanes.
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Les  particules  de  démodulation  sont  généralement
considérées comme  une  marque  typique  de  certaines
langues, notamment de l'allemand. 

Pour ce qui est du français, des rapprochements ont été
faits entre le fonctionnement de certains éléments français
et celui des particules allemandes. 

Les différences syntaxiques entre l'allemand et le français
sont néanmoins telles que  certains auteurs hésitent à
classifier  les  éléments  français  comme des  particules  de
démodulation  (notamment   Abraham  1991a  et  Waltereit
2006). 

Dans  la  présente  contribution,  nous  remettons  en
question l'importance du comportement syntaxique comme
contre-argument  non  seulement  grâce  à  une
argumentation théorique mais aussi à  l’étude empirique
de  six  particules  françaises  (bonnement,  donc,  quand
même, seulement, simplement et tout de même).
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Le verbe espagnol  quedar témoigne d’une grande richesse
sémantique. 

Il  véhicule  principalement la  signification  de  permanence,
tout  en  le  mettant  en  rapport  avec  différents  domaines
(existence, localisation, possession ou état). 

Mais il  a  également  la  possibilité  d’exprimer  la  notion  de
changement, ce qui peut paraître paradoxal à première vue. 

Enfin,  la bibliographie montre qu’il peut être utilisé, selon le
contexte syntaxique, sous différentes formes (auxiliaire, verbe
‘lexical’ ou verbe copulatif). 

L’objectif  de  cet  article  est  de montrer  comment  la
grammaire  cognitive  permet d’expliquer  la  signification
complexe exprimée par les signes linguistiques, en proposant
une  vision  unifiée  des  différents  emplois,  parfois
contradictoires en apparence,  associés à une seule forme
polysémique. 

Nous  nous  appuyons notamment  sur  les  concepts  de
profil/base,  propres  au  modèle  de Langacker,  et  de
Dynamique des Forces, propre au modèle de Talmy. 
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Le  débat  actuel pose  l’hypothèse de  l’accès  langagier
sélectif  ou  non sélectif  lors  de la  reconnaissance lexicale
chez les locuteurs bilingues (Grainger 1991, Dijkstra & Van
Heuven 2002, Kroll et al. 2008). 

Que se passe-t-il  pour les mots dont  la prononciation est
similaire  et  le  sens  est  quasi-identique  dans  les  deux
langues  (items  congénères),  c’est-à-dire  pour  les
emprunts ? <br>

Afin de répondre à cette question, nous avons eu recours à
une tâche de dénomination de 36 images. 

L’étude  a  été  réalisée  auprès  de  18  enfants bilingues
franco-turcs et 18 enfants monolingues français, âgés de 5
ans  et  vivant  tous  dans  l’agglomération  lyonnaise  et
scolarisés  à  l’école  maternelle  depuis  la  petite  section,
présentant,  pour  les  bilingues,  un  bilinguisme  précoce
consécutif.

Lors de cette étude,  nous nous sommes rendu compte
que  certains  enfants  utilisaient  leurs  connaissances  en
langue première (le turc) lors de cette tâche alors que celle-
ci s’effectuait dans leur langue dominante (le français).<br>

Nos  résultats  ont  révélé des  performances  supérieures
pour la tâche de dénomination pour les items congénères. 

Cela  semble  suggérer que  ces  enfants  bilingues
connaissaient implicitement ces mots communs. 

D’une  part,  ce  résultat  met  en  difficulté l’idée  selon
laquelle un bilingue n’utiliserait pas de mots provenant de
sa  langue  première  lorsqu’il  produit  la  parole  dans  sa
seconde langue (Poulisse 1999, Costa & Santestéban 2004)
et, d’autre part,  il fournit des arguments en faveur de la
théorie selon laquelle les deux langues sont activées chez le
bilingue  même si  ce  dernier  ne  s’exprime  que  dans  une
seule langue (Kroll et al. 2008).
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Notre étude porte sur le rôle de la langue première (L1) et
de la langue seconde (L2) dans l’expression de procès en L1
et  en  L2  dans  les  récits de  fiction  produits  par  des
apprenants très avancés russophones du français que l’on
peut définir comme quasi-bilingues. 

Notre  analyse  se  base  sur  les  différences  entre  les
systèmes temporo-aspectuels du russe et du français et sur
les  propriétés internes des prédicats (typologie de Vendler
1967). 

Les résultats des analyses montrent une influence de la L1
sur  la  prise  de  perspective  temporelle  pour  l’expression
d’activités  en  L2,  et  l’influence  de  la  L2  sur  le  choix  de
prédicats de différents types en L1. 

Nous apportons par  cette  étude  de nouveaux éléments
aux analyses inter-langues dans le domaine du temps et des
procès.
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Cet article présente une étude de l’utilisation des verbes de
posture  cardinaux  du  néerlandais  staan  (‘être  debout’),
liggen (‘être  allongé’)  et  zitten (‘être  assis’) par  des
apprenants francophones.

Nos données sont tirées d’un corpus de descriptions semi-
spontanées d’images à l’oral. 

En raison des différences typologiques entre le français et
le  néerlandais  dans  le  domaine  spatial  (cf.  Talmy  2000;
Lemmens & Slobin 2008), l’usage des verbes de posture est
un  sujet  particulièrement  problématique  pour  les
apprenants francophones du néerlandais. 

De  ce  fait, leur  interlangue  présente  typiquement une
sous-utilisation  générale  des  verbes  de  posture  ainsi
qu’une confusion entre ces différents verbes. 

Notre étude évalue dans quelle mesure l’usage des verbes
de posture par les apprenants est lié à leur maîtrise de la
langue. 

De manière frappante, les tendances statistiques dans nos
données  montrent  qu’une  meilleure  maîtrise  de  la  langue
n’implique  pas  forcément une  utilisation  plus  juste  des
verbes de posture. 

À  première  vue,  il  semblerait  que la  compétence  des
apprenants  avancés  dans  l’usage  de  ces  verbes  se
détériore. 

Cependant,  une  analyse  plus  approfondie  révèle  qu’à
mesure que leur maîtrise de la langue s’accroit, et en dépit
d’une augmentation des erreurs, les apprenants adoptent
des stratégies plus proches de celles des locuteurs natifs, ce
qui  suggère  qu’ils  deviennent  progressivement  plus
sensibles au caractère fortement locatif du néerlandais.

202

http://cognitextes.revues.org/609


26. Aile-2-2009-4540
Sophie Wauquier,  « Acquisition  de la  liaison en L1 et  L2 :  stratégies  phonologiques ou
lexicales ? », Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], Aile... Lia 2 | 2009, mis
en ligne le 21 août 2012, consulté le 12 juin 2017. URL : http://aile.revues.org/4540 

Disciplina: Cognição, Linguística Aplicada
Tipo de artigo: Teórico, Revisão [procedimento analítico-conceitual-comparativo]

M1 Situação
literatura
hipótese

M1 Situação
detalhamento
definição
hipótese

M2 Objet, Pesquisa
hipótese
modalidade de estudo

M6  Metarreferência
anúncio de análise
anúncio de passagem
de  movimentos  do
artigo (M4 → M5)
M5 Discussão
literatura
problematização

1

2

3

4

Les  travaux  réalisés  sur l’acquisition  en  L1  et  en  L2
laissent  penser que  les  stratégies  d’acquisition  et  par
conséquent  les  voies  d’accès lexical  pour  les  deux types
d’apprenants pourraient être différentes.

Les apprenants L2 traiteraient la liaison plutôt lexicalement
(apprentissage  au  cas  par  cas  pour  chaque  mot  dans
chaque contexte problématique) là où les apprenants de L1
semblent  plutôt mettre  en  place  une  règle  morpho-
phonologique à un moment précis de leur développement
linguistique, règle qu’ils utilisent ensuite en temps réel lors
du traitement lexical. <br>

Dans  cet  article,  nous  nous  proposons  de  faire  la
synthèse des  expériences  psycholinguistiques  et  des
données de production concernant l’acquisition de la liaison
en  L1  et  L2,  ainsi  que  d’approfondir  l’hypothèse de
l’existence de deux types de stratégies d’acquisition et donc
de voies d’accès lexical différentes pour L1 et L2. 

Puis ces résultats seront confrontés au débat concernant
la nécessité (ou l’absence de nécessité) du recours à des
représentations  phonologiques  abstraites  pour  rendre
compte  de  l’existence  et  de  l’acquisition  de  la  liaison  en
français. 
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27. Aile-2-2009-4542
Farzaneh  Deravi,  « Language  non-specific  selection  in  highly  proficient  bilinguals »,
Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], Aile... Lia 2 | 2009, mis en ligne le
21 août 2012, consulté le 12 juin 2017. URL : http://journals.openedition.org/aile/4542  

Disciplina: Cognição
Tipo de artigo: Experimental [procedimento analítico-]

M2 Pesquisa
modalidade de estudo
(experimental)
M3 Metodologia
procedimentos
informantes
M2 Objeto

M5 Discussão
validação  de
teoria/hipótese

1

2

Trois  expériences psycholinguistiques ont  été  menées
dans le cadre du paradigme image/mot sur des bilingues
persan-français  précoces,  équilibrés  et  très  compétents
pour  déterminer  les  mécanismes d’activation  et  de
sélection qui sous-tendent leur accès au lexique. 

Les  résultats  plaident  en  faveur  des  prédictions d’un
modèle d’activation en cascade et d’un modèle de sélection
lexicale non spécifique à la langue. 

28. Aile-1-2009-4515
Emmanuelle Mathiot, Marie Leroy, Fanny Limousin et Aliyah Morgenstern, « Premiers
pointages chez l’enfant entendant et l’enfant sourd-signeur : deux suivis longitudinaux entre
7 mois et 1 an 7 mois », Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], Aile... Lia
1 | 2009,  mis  en  ligne  le  01  janvier  2012,  consulté  le  12  juin  2017.  URL :
http://aile.revues.org/4515 
Disciplina: Cognição
Tipo de artigo:  Experimental [procedimento analítico-hipotético]

M1 Situação

M1 Situação
justificativa

M2 Pesquisa
modalidade de estudo
(experimental,
longitudinal)
{M6  Metarreferência
anúncio de análise}
hipótese
literatura
verificação  de
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1
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Le  pointage  émerge grâce  à  la  maîtrise  des  pré-requis
moteurs  et  cognitifs  et  facilite  les  processus  de
symbolisation. 

Ce  geste  représente une  condition  nécessaire  à  la
construction du langage car il donne à l’enfant la possibilité
de désigner un objet en tant que lieu d’attention partagée et
d’échange avec l’adulte. 

Par  la  comparaison  entre  les  suivis  longitudinaux de
deux petites filles, dont l’une est entendante et élevée en
milieu  francophone  et  l’autre  sourde  et  élevée  dans  un
environnement signeur, nous essaierons de déterminer si
les  éléments  qui  accompagnent  les  gestes  de  pointage
(regards, vocalisations) et les paramètres qui caractérisent
‘l’événement  pointage’  (situation  de  la  cible  du  pointage,
situation de l’interlocuteur, statut de l’objet dans le discours
et attention partagée ou non) permettent de distinguer les
fonctions  proto-déclarative  et  proto-impérative  décrites
dans la littérature. 
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29. Aile-27-2008-4113
Heather Hilton,  « Connaissances, procédures et production orale en L2 »,  Acquisition et
interaction en langue étrangère [En ligne], 27 | 2008, mis en ligne le 30 septembre 2011,
consulté le 12 juin 2017. URL : http://aile.revues.org/4113 

Disciplina: Cognição
Tipo de artigo:  Experimental, teórico [procedimento analítico-hipotético]

M1 Situação
literatura
postulado

M1 Situação
literatura
postulado

M1 Situação
lacunas
literatura
citação

M6 Metarreferência
anúncio de análise
{M2 Objeto
M3 Corpus
M2 Pesquisa}

M6 Metarreferência
anúncio de análise
{M5 Contribuição}

1

2

3

4

5

Les  modèles  émergentistes de  l’acquisition  des  L2
postulent une acquisition du langage qui ne diffère pas – du
point  de  vue  des  processus  à  l’œuvre  –  de  toute  autre
acquisition effectuée par l’être humain. 

La  psychologie  cognitive fait  une  distinction
fondamentale  entre  les  connaissances  déclaratives  et  les
connaissances  non-déclaratives  (ou  procédures)  et  aussi
entre  les  rôles  respectifs  des  différents  types  de
connaissance dans la performance compétente. 

Malgré une utilisation approximative de ces notions dans le
domaine  de  l’Acquisition  des  L2  (AL2)  –  où  les
connaissances déclaratives correspondraient aux savoirs et
les procédures aux savoir-faire – ce n’est que récemment
que l’on tente d’identifier plus précisément ce qui constitue la
base déclarative et les procédures dans la production en L1
(Ullman et ses collègues).

Nous allons décrire et analyser les structures d’hésitation
dans un corpus oral en L2, comparant les productions les
plus fluentes aux productions les plus disfluentes. 

Ces structures temporelles nous aideront  à prendre  une
nouvelle  perspective sur l’émergence de la  compétence
orale en L2. 
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30. Aile-26-2008-3032
Pascale Leclercq, « L’influence de la langue maternelle chez les apprenants adultes quasi-
bilingues dans une tache contrainte de verbalisation »,  Acquisition et interaction en langue
étrangère [En ligne], 26 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 12 juin 2017. URL :
http://aile.revues.org/3032 
Disciplina: Cognição
Tipo de artigo:  [procedimento analítico-]

M2 Objeto

M2 Pesquisa 
modalidade de estudo
(experimental)

M5 Discussão
justificativa

M2 Pesquisa 
modalidade de estudo
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1
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Dans cet  article,  nous étudions l’influence  de  la  langue
maternelle  chez  des  apprenants  quasi-bilingues
francophones  de  l’anglais  et  anglophones  du  français  sur
l’expression  en L2,  à  partir  d’un dispositif  expérimental
suscitant l’expression de l’aspect « en déroulement ». 

Nous montrons  que  les  apprenants quasi-bilingues sont
toujours  influencés  par  la  structuration  informationnelle  de
leur langue maternelle, même à un niveau très avancé ; par
ailleurs, notre  étude  nous  permet  d’analyser les
conditions  d’emploi  de  « en  train  de »,  la  périphrase
aspectuelle  du français  exprimant  le  déroulement, dans le
contexte fourni par notre dispositif expérimental. 
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31. Cogni-5-2010-346
Yanka Bezinska & Iva Novakova,  « Grammaticalisation et  acquisition des constructions
causatives en français et en bulgare », CogniTextes [En ligne], Volume 5 | 2010, mis en ligne
le  20  décembre  2010,  consulté  le  13  juin  2017.  URL  :
http://journals.openedition.org/cognitextes/346  ; DOI : 10.4000/cognitextes.346
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M6 Metarreferência

M6 Metarreferência
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M4 Resultados

M4 Resultados
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Le présent article comprend deux parties. 

Dans  la  première,  nous  traitons  de l’évolution
diachronique des constructions causatives en français et
en bulgare. 

En français, le changement va des formes périphrastiques
V1 causatif  + SN + V2 inf en latin  au prédicat  complexe
faire + Vinf en français moderne. 

En bulgare,  l’évolution s’effectue dans un sens opposé :
du  causatif  comportant  un  infinitif  synthétique  trepetati
sŭtvori (litt.  trembler faire) à la construction périphrastique
karam Ivan da raboti (j’incite Ivan à ce qu’il travaille). 

Dans  la  seconde  partie  de  l’article, nous  présentons
l’expérimentation  menée sur  l’acquisition  des
constructions  causatives par  des  enfants  monolingues
entre 3 et 6 ans. 

Les résultats obtenus témoignent d’un certain parallélisme
entre grammaticalisation et acquisition, ainsi que du rapport
entre  la  complexité  des  constructions  syntaxiques  et  les
étapes de leur acquisition. 
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32. Anglo-21-2016-742
Pauline  Levillain,  « L’interro-négative  à  l’oral  en  anglais  contemporain :  enjeux
argumentatifs et pragmatiques », Anglophonia [En ligne], 21 | 2016, mis en ligne le 01 juillet
2016,  consulté  le  18  mai  2017.  URL :  http://anglophonia.revues.org/742  ;  DOI :
10.4000/anglophonia.742 
Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto.
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metodológica
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M4 Resultado 
tese, argumento 
M5 Discussão
Justificativa
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Corpus
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M2 Pesquisa
abordagem
{M6 Metarreferência
ordem de exposição}
M4 Resultados

M6  Metarreferência
ordem de exposição
M2 Pesquisa
abordagem, justificativa
M4 Resultados
M2 Pesquisa
literatura,  filiação,
citação

M6 Metarreferência
ordem de exposição
M2 Pesquisa
literatura, citação
filiação  teórico-
metodológica

M5 Discussão
Pressuposto,
consequência
literatura, citação
Filiação  teórico-
metodológica

1

2

3

4

5

6
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Cet  article  a  pour  objectif d’ouvrir  de  nouvelles
perspectives sur l’analyse de l’interro-négative en anglais oral
américain  en  considérant  non  seulement  ses  enjeux
argumentatifs  mais  aussi  pragmatiques  au  sein  d’un
« discours-en-interaction »  (Catherine  Kerbrat-Orecchioni,
2005). 

Nous faisons apparaître que la proposition interro-négative
n’est  pas  l’équivalente  négative  d’une  interrogative
« classique », positive : son étude permet en effet de saisir la
composante argumentative inhérente à la relation interlocutive.

Pour  ce  faire,  les  occurrences d’interro-négatives  sont
analysées à partir de conversations du Santa Barbara Corpus
of Spoken American English et  examinées selon deux axes,
celui de l’émetteur et celui du récepteur. 

Ces  enjeux  sont  d’abord  exprimés en  des  termes
argumentatifs,  en exposant notamment les points de vue que
ce type de proposition permet d’exprimer. 

Ensuite,  ces  formes  ne  devant  pas  être  interprétées
littéralement, un éclairage pragmatique met au jour les actes
de  langage  indirects  qu’une  telle  proposition  permet
d’accomplir, en faisant référence à John R. Searle (1979). 

Enfin,  les stratégies discursives à l’œuvre dans les extraits,
notamment la négociation de points de vue, sont considérées à
la lumière de la théorie de la relation interlocutive de Catherine
Douay (2000). 

L’interprétation de  telles  formes  faisant  appel à  la
récupération  de  données  linguistiques  et  extra-linguistiques,
explicites  et  implicites,  nécessaires  à  la  reconstruction  du
« vrai »  message,  l’interlocuteur  se voit  attribuer le  rôle  de
« coauteur » (Douay, 2000) de message.
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33. Anglo-19-2015-457
Paul Larreya, « Modalisations  a priori et  a posteriori : le cas de  would »,  Anglophonia [En
ligne],  19 | 2015,  mis  en  ligne  le  15  juillet  2015,  consulté  le  18  mai  2017.  URL :
http://anglophonia.revues.org/457  ; DOI : 10.4000/anglophonia.457

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo-descritivo [procedimento analítico-conceitual]

M1 Situação
Pressuposto teórico
definição

M1 situação
definição

M2 Objeto
detalhamento
exemplos

M2 Objetivo
tese

1
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L’analyse  présentée dans  cet  article  est  fondée sur  une
distinction entre modalité et modalisation – cette dernière
étant définie comme l’utilisation qui est faite de la modalité
selon ce que l’énonciateur et le destinataire savent (ou ne
savent pas) concernant la valeur de vérité de la proposition
modalisée. 

Les deux catégories principales de modalisation sont la
modalisation  a  priori et  la  modalisation  a  posteriori ;  la
seconde  peut  être  constative,  appréciative ou
contrefactuelle. 

L’article analyse deux emplois particuliers de would : (a)
avec  les  verbes  de  jugement  épistémique  (think, guess,
expect,  imagine, seem,  etc.), comme dans  I’d think you’re
right et  (b)  dans  des  contextes  qui  peuvent  être  appelés
« conjecturels-factuels »  (comme  dans  I  can’t  believe  he
would do this to me). 

L’argumentation vise à démontrer que, même si would peut
paraître « dé-sémantisé » dans ces contextes,  il  garde un
sens modal plein.
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34. Aad-18-2007-2309
Noémie Marignier,  « Les « énonciations de privilèges » dans le militantisme féministe en
ligne : description et critique »,  Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 18 | 2017,
mis en ligne le 14 avril 2017, Consulté le 01 juin 2017. URL : http://aad.revues.org/2309 
Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo-social [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objeto
definição

M6 Metarreferência
ordem de exposição
{M2 Pesquisa
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M5  Discussão,
conclusão

1

2

3

Cet article porte sur les « énonciations de privilèges » dans
le  militantisme  féministe  en  ligne,  c’est-à-dire sur  les
énoncés produits par des militant·es listant les privilèges de
sexe-classe-race qu’illes possèdent ou qu’au contraire illes
ne possèdent pas, dans un but de se situer par rapport aux
diverses oppressions qu’illes subissent ou font subir. 

Après  avoir  décrit la  forme  et  le  fonctionnement
pragmatique  de  ces  énonciations  ainsi  que les  courants
féministes  dans  lesquels  ils  s’inscrivent,  j’engage  une
critique de ces productions discursives de l’identité. 

Les énonciations de privilèges font en effet la part belle à
l’illusion d’un sujet transparent et maître de son discours et
échouent partiellement dans leur visée de produire des
énonciations situées.

35. Aad-18-2017-2317
Anne-Charlotte  Husson,  « Les  mots  agonistiques  des  nouveaux  discours  féministes :
l’exemple de grossophobie et cissexisme », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne],
18 | 2017,  mis  en  ligne  le  14  avril  2017,  Consulté  le  01  juin  2017.  URL :
http://aad.revues.org/2317 
Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo-social [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objeto
Objetivo

M2 Objeto 
detalhamento

M1 Situação

M3 Corpus

M5 Discussão
tese
justificativa

1
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3

4

Cet article choisit une entrée lexicale  pour appréhender
les discours et argumentations féministes contemporaines. 

Plus  précisément,  ce  sont  deux  mots  agonistiques  qui
servent de points d’entrée :  grossophobie /  grossophobe et
cissexisme / cissexiste. 

Ces  mots  agonistiques  sont  caractéristiques d’une
recherche d’inclusivité qui trouve sa source dans un débat
(entamé  dès  les  années  1970)  sur  le  sujet  politique  du
féminisme. 

L’analyse d’un corpus d’énoncés tirés du web (sites, blogs,
forum et réseaux sociaux numériques) révèle qu’au-delà de
leur  dimension  polémique,  de  tels  mots  s’inscrivent  dans
une vision du monde où la prise en compte de la multiplicité
des identités et des appartenances sociales tient une place
cruciale.
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Julie  Abbou,  « Cultures  politiques  du  discours :  féminisme,  anarchisme  et  rhétorique »,
Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 18 | 2017, mis en ligne le 14 avril 2017,
Consulté le 01 juin 2017. URL : http://aad.revues.org/2329 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo-social [procedimento analítico-conceitual]

M1 Situação

M1 Situação

M1 Situação

M2 Objeto
delimitação

M5  Discussão,
conclusão 
tese
definição

M5  Discussão,
conclusão
 Tese + argumento
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Le  féminisme  a  depuis  longtemps identifié  la  langue
comme un lieu primordial de la fabrique du genre, et donc
comme un lieu de lutte.

La langue est ainsi non seulement le théâtre d’interventions
politiques féministes, mais également un objet de discussion
récurrent. 

En  s’intéressant  à  ce  que  des  féministes  disent  de  leur
action sur la langue, on voit apparaître des métadiscours à
motifs politiques.

Dans  cet  article,  je  me  pencherai  sur certains  des
métadiscours  du  genre  que  l’on  trouve  dans  la  culture
politique anarchiste. 

À partir  de l’observation de ces pratiques,  je propose de
comprendre anarchisme et féminisme comme des cultures
du discours,  c’est-à-dire articulées autour d’une lecture du
discours comme espace de pouvoir. 

Cet  article  défend  l’idée qu’anarchisme,  féminisme  et
rhétorique partagent une complicité épistémologique  en ce
que tous trois, dans certaines de leurs tendances, défendent
une lecture du social et du discours comme hétérogène (vs.
systémique) et sémiotique,  ainsi qu’un questionnement de
la production discursive du savoir au prisme des rapports de
pouvoir.
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37. Aad-17-2016-2208
Michelle Lecolle, « Noms collectifs humains : nomination et prédication », Argumentation et
Analyse du Discours [En ligne], 17 | 2016, mis en ligne le 15 octobre 2016, Consulté le 01
juin 2017. URL : http://aad.revues.org/2208 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
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detalhamento
M2 Pesquisa
abordagem

M1 Situação ?
ou
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abordagem

M6 Metarreferência
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justificativa
abordagem
literatura

1

2

3

4

5

6

L’article  porte  sur la  nomination  collective  d’êtres
humains :  il  s’agit,  plus  précisément,  d’aborder  la
sémantique  des  noms  collectifs  humains  (Ncoll-H),  sous
l’angle  d’une  dimension  évaluative  ou  prédicative
potentielle. 

On  observe,  à  propos  des  Ncoll-H,  cette  dimension
prédicative sous différents aspects : elle peut être liée à la
sémantique du nom collectif  même, aux traits lexicaux de
telle série de Ncoll-H ou à leurs emplois préférentiels. 

Une  première  partie  explore le  rapprochement  entre
nomination et prédication. 

Dans  une  deuxième  partie,  on  présente les  propriétés
sémantiques  des  Ncoll-H  et  la  signification  lexicale  de
certains, en rapport avec leurs potentialités prédicatives ou
évaluatives. 

Une dernière partie aborde les emplois attributifs de Ncoll-
H. 

Cette  étude  permet  de  situer les  « enjeux  socio-
politiques » de la nomination de groupes humains dans le
cadre  d’une  analyse  sémantique  et  discursive  plus
générale.

212

http://aad.revues.org/2208
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Julien Auboussier, « De quoi Europe est-il le nom ? Enjeux et usages argumentatifs de la
polyréférentialité », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 17 | 2016, mis en ligne
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L’article interroge la polyréférentialité et l’actualisation en
discours du nom propre Europe en contexte médiatique. 

Il s’agit dans un premier temps d’interroger les enjeux de la
polyréférentialité liés aux usages métonymiques routinisés
du  nom  propre  dans  le  récit  de  l’actualité  ainsi  que  les
enjeux pragmatiques de la personnalisation. 

Dans un second temps, l’attention est  portée au discours
rapporté et aux usages du nom propre modifié qui jouent de
la  polyréférentialité  dans  une  visée  argumentative  et
mobilisatrice. 

Dès lors,  l’actualisation du sens est  interrogée au regard
des enjeux politiques soulevés.
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Le  présent  article vise  à étudier  l’articulation  entre
argumentation  et  nomination  à  partir  du  conflit  nominatif
réactivé  par  la  parution  du  Référentiel  Français  Langue
d'Intégration (FLI), dans une perspective d'analyse de discours
praxématique et sociolinguistique. 

Après  avoir  resitué  brièvement la  querelle  qui  touche  la
nomination  Intégration,  nos  analyses poursuivront  un double
objectif. 

Il  s’agira d’une part  de décrire une situation dans laquelle le
mot devient un enjeu de l'argumentation : par quelles stratégies
socio-discursives les locuteurs légitiment-ils et justifient-ils leur
choix ? 

On cherchera d’autre part à documenter et à éclairer le conflit
en  mettant  au  jour, dans  une  démarche  sémasiologique
inspirée  de  l’analyse  de  discours  à  entrée  lexicale,  des
éléments du programme de sens du praxème Intégration que
les auteurs, de façon dialectique, actualisent et contribuent en
même  temps  à  imposer  dans  le  champ  de  la  formation
linguistique. 

L'ensemble  du  propos  constitue  un  éclairage  critique
supplémentaire  sur  le  référentiel  FLI,  ses  conditions  de
production  et  ses  contenus,  dans  la  continuité  des  débats
intervenus depuis sa sortie.
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Emmanuelle  Danblon,  « Figurer  la  dystopie  pour  éclairer  l’utopie :  une  fonction  de
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Tipo de artigo: Discursivo [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objeto

M2 Objeto
Pesquisa
modalidade de estudo
(de caso)
justificativa

1

2

Dans cet article, on analyse la dystopie comme la mise en
récit  de l’EH comme dans sa fonction de guide vers une
utopie. 

Les figures de l’énigme et de l’amplification sont analysées
ici à partir de deux cas particuliers qui entretiennent un
rapport différent à la mémoire orale.

41. Aad-16-2016-2102
Dominique Maingueneau « De la République romaine à la République française : exemple
historique et scénographie »,  Argumentation et Analyse du Discours [En ligne],  16 | 2016,
mis en ligne le 09 avril 2016, Consulté le 01 juin 2017. URL : http://aad.revues.org/2102 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo-social [procedimento analítico-conceitual]

M2 Pesquisa 
modalidade de estudo
(caso)
M2 Objeto
justificativa

M3 Corpus

M2 Pesquisa
Justificativa
M4 Resultados

M2 Pesquisa
Justificativa
M5  Discussão,
conclusão
avaliação

1

2

3

4

Cet article met en contraste deux exemples historiques
(EH) liés à la Révolution française ; bien que séparés par
plus  de  deux  siècles,  ils  participent  de  la  même  culture
politique. 

Le  premier, un  exemple  historique  verbal,  ouvre  un
discours  de  Robespierre  devant  l’Assemblée  constituante
en faveur de l’abolition de la peine de mort (30 mai 1791) ;
le second est emprunté à la profession de foi du candidat
José Bové, lors des élections présidentielles de 2007. 

Cette étude permet de prendre la mesure de la diversité
des modes d’inscription de l’EH dans un texte : il peut être
localisé et explicite (Robespierre) ou structurer implicitement
l’ensemble de l’argumentation (Bové). 

Elle permet aussi et surtout de montrer que  l’EH atteint
son  rendement  maximal  quand  il  peut  réfléchir  les
conditions mêmes de l’énonciation qui le convoque.
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42. Aad-15-2015-2048
Alfredo Lescano, « Sémantique de la controverse : analyse d’un fragment du discours de
Simone Veil à l’Assemblée nationale en 1974 », Argumentation et Analyse du Discours [En
ligne],  15 | 2015,  mis  en  ligne  le  15  octobre  2015,  Consulté  le  01  juin  2017.  URL :
http://aad.revues.org/2048 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo [procedimento analítico-discursivo]

M1 Situação 

M1 Situação 
fato incaracterístico

M2 Pesquisa
Justificativa
Objeto

M3 Metodologia 

M3 Corpus
justificativa

M2 Objeto, 
objetivodetalhamento

1

2

3

4

5

6

La plupart des textes participant des controverses relèvent
des textes « argumentatifs », ce qui  impliquerait que leur
analyse devrait mettre l’accent sur leur portée persuasive. 

Or paradoxalement, on constate souvent que ces textes
n’ont  justement  pas  pour  fonction  centrale  d’agir  sur  des
individus, mais sur l’espace public. 

Il  s’impose donc d’étudier les opérations effectuées par
les  textes  de controverse dans cet  espace,  ainsi  que de
caractériser ce dernier. 

Dans  ce  travail,  on  mobilisera  un  cadre  d’analyse qui
partant de ces constats,  saisit l’espace de la controverse
dans  son  organisation  conceptuelle,  et  attribue  aux
énoncés,  à  partir  d’une  description  sémantique,  des
opérations sur cet espace. 

Ce cadre sera appliqué à un  fragment de l’allocution de
Simone Veil à l’Assemblée Nationale en 1974, qui occupe
une  place  décisive dans  la  controverse  autour  de
l’avortement qui a eu lieu en France dans les années ‘70. 

On  se  propose  plus  particulièrement  de  décrire  la  façon
dont  la  paire  « pourquoi  –  parce  que »  contribue  à
construire l’espace de la controverse.
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43. Cedis-12-2014-916
Laura Calabrese, « Rectifier le discours d’information médiatique. Quelle légitimité pour le
discours profane dans la presse d’information en ligne ? »,  Les Carnets du Cediscor [En
ligne], 12 | 2014, document 1, mis en ligne le 01 mars 2016, consulté le 12 juin 2017. URL :
http://cediscor.revues.org/916 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo  [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objeto
M3 Corpus
M2 Objeto

M2 Pesquisa
hipótese

M5  Discussão,
conclusão
tese

1

2

3

Cet  article analyse  les  commentaires des  lecteurs-
internautes sur les sites des journaux de référence en ligne
et les représentations qu’ont les lecteurs sur les médias. 

L’hypothèse  ici  présentée est  que  dans  le  discours
engendré  par  le  dispositif  des  commentaires,  la  frontière
entre  le  vernaculaire  et  le  spécialisé  est  particulièrement
floue. 

L’émergence  d’un  nouveau  discours  vernaculaire  oblige  à
reformuler la conception de ce qu’on appelle « les discours
ordinaires »,  dans  la  mesure  où  il  remet  en  cause
systématiquement  le  discours  spécialisé  et  la  distribution
traditionnelle des rôles discursifs. 

44. Cedis-12-2014-953
Georgeta Cislaru, « Contraintes linguistiques et contextuelles dans la production écrite »,
Les Carnets du Cediscor [En ligne], 12 | 2014, document 3, mis en ligne le 01 mars 2016,
consulté le 13 juin 2017. URL : http://cediscor.revues.org/953 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo:   [procedimento analítico-]

M2 Objeto
definição
M2 Pesquisa
abordagem
literatura

M2 Pesquisa
pontos investigados
definição

M2 Pesquisa 
abordagens
M3 Metodologia
M2 Pesquisa
abordagens

1

2

3

Cette réflexion interroge la manière dont  les contraintes
d’écriture  influent  le  processus  d’écriture  et  son  produit,
c’est-à-dire le texte, tout en signalant des porosités entre
écrits  spécialisés  et  écrits  ordinaires,  définis  dans  une
optique énonciative. 

Les rapports sociaux évaluant la situation de l’enfant, écrits
professionnels  fortement  contraints,  sont  comparés  aux
écrits académiques, voire aux discours médiatiques. 

Les  contraintes  sont  repérées  au  niveau  du  processus
d’écriture, grâce  à  l’étude  des  versions  successives  d’un
seul et même texte, et vis-à-vis des conditions de production
orientant la visée pragmatique du texte. 
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45. Cedis-11-2009-739
Guy Achard-Bayle, « De la mythologie à la chirurgie plastique : résistance, vacance et perte
du nom propre »,  Les Carnets du Cediscor [En ligne], 11 | 2009, mis en ligne le 01 mars
2011, consulté le 13 juin 2017. URL : http://cediscor.revues.org/739 
Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo:  Discursivo [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objeto
definição
literatura
filiação  teórico-
metodológica

M1 Situação

M2 Pesquisa
justificativa

M2 Pesquisa
detalhamento
contribuição
problema
definição

M2 Pesquisa
detalhamento
problema
fato incaracterístico
M3 Corpus

M2 Pesquisa
M3 Corpus

M2 Pesquisa
detalhamento
justificativa

1

2

3

4

5

6

7

J’étudie  des  cas,  au  sens  des puzzling  cases des
philosophes  analytiques qui  ont  réfléchi  aux  questions
d’identité. 

Des  changements  physiques  plus  ou  moins  radicaux
affectant un individu ont ou peuvent avoir des répercussions
sur son apparence (phénotype) et donc sa reconnaissance,
son identification…<br>

L’observation  de  cas,  diversement  attestés  mais  tous
enregistrés dans et par les textes,  permet d’envisager
plusieurs procédés de  (ré-)ajustement référentiel et textuel
face à de tels changements.

1-  Un premier cas est  ce que  j’appellerai  la vacance du
nom propre (Np) : il s’agit de Np de personne qui se vident
de leur  (peu de) sens, en se combinant dans des chaînes
référentielles à des substituts indifféremment masculins ou
féminins (il vs elle).

2- Le deuxième cas est la perte du Np. Je reprends ici un
corpus de  textes  journalistiques  qui  traitent  un  fait
d’actualité, celui de la première « femme au visage greffé »;
dans ce cas, la personne perd (même provisoirement) son
Np, pour une désignation de type « commun » et connotatif.

En contrepoint, je reviens sur l’exemplaire et  Étrange cas
du Dr Jekyll & Mr Hyde… 

Je  traite  une  séquence  où la  configuration  narrative
(monologue  intérieur)  et  les  contraintes
représentationnelles  (dédoublement  alterné  donc
incompatibilité des doubles dans un même espace-temps de
l’histoire) obligent à maintenir les Np à chaque occurrence
d’une marque d’identification… 
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46. Cedis-11-2009-753
Marie  Veniard,  « La  dénomination  propre  la  guerre  d’Afghanistan en  discours:  une
interaction entre sens et référence », Les Carnets du Cediscor [En ligne], 11 | 2009, mis en
ligne le 01 mars 2011, consulté le 13 juin 2017. URL : http://cediscor.revues.org/753 

Disciplina: Estudos da enunciação, do discurso e do texto
Tipo de artigo: Discursivo  [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objetivo, objeto
tese

M3 Corpus

M2 Pesquisa
abordagem
detalhamento
Objeto
pontos investigados

M5 Discussão, 
conclusão

1

2

3
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L’objet de l’article est de montrer comment le sens de la
dénomination propre polylexicale la guerre d’Afghanistan se
construit  dans  une  interaction  entre  un  rapport  au
référent  et  un  format  dénominatif  marqué
énonciativement. 

L’étude  porte  sur  un  corpus  de  presse  quotidienne  (Le
Monde et  Le  Figaro)  centré  sur  l’événement  « la  guerre
d’Afghanistan » (octobre-décembre 2001). 

Nous  inscrivons  nos  analyses  dans  le  cadre  d’une
signalétique  de  la  dénomination et  abordons le
syntagme la  guerre  d’Afghanistan dans  une  imbrication
entre langue, discursivité et pratiques sociales. 

En  effet,  le  sens  de  cette  dénomination  est  en  partie
descriptif  du référent  mais il est également marqué par le
dialogisme ainsi que par un point de vue social adopté sur
l’événement. 
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47. Lengas-80-2016-1171
Nicolas Lefrançois, « Le luxembourgeois, enfant naturel de la Seconde Guerre mondiale »,
Lengas [En ligne], 80 | 2016, mis en ligne le 23 mars 2017, consulté le 01 juin 2017. URL :
http://lengas.revues.org/1171   ; DOI : 10.4000/lengas.1171 

Disciplina: Sociolinguística e dialetologia
Tipo de artigo: Social [procedimento analítico-conceitual]

M1 Situação

M1 Situação
Fato  incaracterístico
mudança
justificativa

M1 Situação
fato  incaracterístico
mudança
detalhamento
justificativa

M2 Pesquisa
justificativa
posicionamento
problema

1

2

3
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Le Grand-Duché de Luxembourg  se présente comme un
État  institutionnellement  trilingue  dans  lequel  tous  les
résidents ont le loisir d’utiliser au choix le luxembourgeois, le
français ou l’allemand pour s’exprimer depuis la loi  sur le
régime  des  langues  du  24  février  1984  qui  reconnaît  et
entérine leur coexistence officielle et illimitée. 

Toutefois,  le  luxembourgeois,  en  tant  que  seule  langue
nationale  du  Luxembourg,  a  connu  un  changement  de
qualité récent dans l’histoire du pays. 

De simple variété orale et régionale du haut-allemand, il a
acquis  le  statut  de  langue  pour  servir  de  support  à  une
revendication identitaire et politique de la population lors de
la Seconde Guerre mondiale : se dissocier de l’Allemagne
nazie et affirmer sa particularité culturelle inaliénable. 

L’analyse du cas luxembourgeois  pose alors la question
de la langue  non pas uniquement du point de vue de sa
morphologie  mais  surtout  de  celui  de  son  rôle  socio-
politique.
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48. Lengas-80-2016-1173
Alexia  Kis-Marck,  « La  guerre,  des  lieux  et  des  noms.  L’Ukraine  à  l’heure  de  la
décommunisation », Lengas [En ligne], 80 | 2016, mis en ligne le 23 mars 2017, consulté le
01 juin 2017. URL : http://lengas.revues.org/1173   ; DOI : 10.4000/lengas.1173
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Tipo de artigo: Social [procedimento analítico-conceitual]

M2 Objeto

M2 Objeto
detalhamento

M2 Objeto
detalhamento
modalidade estudo de
caso
M3 Metodologia
procedimentos
informantes

M5 Discussão
justificativa
questões levantadas

1

2

3
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Nous abordons, dans cette contribution, la politique de
décommunisation  relancée  en  Ukraine  en  2015  et  son
application concrète dans la renomination des villes et des
rues. 

Nous nous intéressons à la façon dont  les  toponymes
sont  mobilisés  dans  le  processus  de  reconstruction
nationale et identitaire de ce pays en guerre, pour refonder
en profondeur l’histoire et la mémoire collective. 

Nous  examinons  plus  précisément  le  cas  de  la
renomination  de  la  ville  de  Dnipro  et  de  ses  rues en
interrogeant,  dans le cadre d’une  enquête de terrain par
entretiens, sa population. 

L’analyse  permet  ainsi  d’évaluer la  satisfaction,  les
tolérances  ou  les  résistances  des  habitants  à  la
renomination de leur ville et ce que leurs attitudes, face aux
nouveaux noms de  rues,  révèlent  de  la  façon dont les
gens vivent le conflit et la nouvelle politique ukrainienne.
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Laurent Alibert, « La situation de la langue ossète en Ossétie du Sud et le rôle des conflits
de 1920, 1991-1992 et 2008 », Lengas [En ligne], 80 | 2016, mis en ligne le 15 mars 2017,
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M2 Objeto
justificativa
mudança

M1 Situação 
fato incaracterístico
problema
justificativa

M1 Situação
problema
justificativa

 

M2 Pesquisa
pontos investigados

1

2

3

4

Nous  nous  proposons  d’étudier ici  l’évolution de  la
situation de la langue ossète en Ossétie du Sud à travers
les  trois  derniers  conflits osséto-georgiens  et  durant  la
période soviétique. 

On partira d’un certain paradoxe : pendant le conflit d’août
2008,  tandis  que  les  médias  internationaux  présentaient
fréquemment l’Ossétie du Sud comme une zone de minorité
russophone,  la  langue  ossète  (langue  iranienne  et  non
slave) était  en  fait pratiquée  quotidiennement  par  la
population (et davantage d’ailleurs qu’en Ossétie du Nord),
et demeurait la base de la conscience collective.

L’abandon du statut officiel de la langue ossète pour la
région (jusqu’alors co-officielle dans le territoire de l’oblast
pendant la période soviétique avec le russe et le géorgien)
par  le  premier  gouvernement  géorgien  de  Zviad
Gamsakhurdia  fut,  pour  les  Ossètes,  l’une  des  deux
principales raisons du choix de l’indépendance – l’autre
étant la négation territoriale de la région autonome d’Ossétie
du Sud (en ossète « Hussar Iryston ») et de son histoire au
profit  de  la  conception  géorgienne  du  territoire comme
Samachablo, partie de la Shida Kartli géorgienne. 

Nous étudierons  un certain  nombre de  problématiques
socio-linguistiques durant  les trois  derniers conflits osséto-
géorgiens et  entre  eux  (conséquence  de  mouvements  de
populations,  attaques  et  reconnaissances  institutionnelles
de la langue, diglossie, etc).
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Gilda  Caiti-Russo,  « I  trovatori  come  fondamento  dell'identità  occitana:  la  linea  Jaufré
Rudèl-Jean de Nostredame-Frédéric Mistral », Lengas [En ligne], 79 | 2016, mis en ligne le
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Disciplina: Sociolinguística e dialetologia
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M2 Objeto 
justificativa

M2 Objeto
detalhamento
M2 Pesquisa

M5 Discussão, 
conclusão

1

2

3

Cette contribution souhaite enquêter sur la place occupée
par  les  troubadours  dans  la  défense  et  l’illustration  d’une
langue progressivement minorisée. 

L’enquête menée sans prétention d’exhaustivité,  a pour
objet la création du mythe du troubadour Jaufré Rudel  par
Uc de Saint Circ, Jean de Nostredame, Heine et Mistral. 

Rudèl  devient  ainsi  l’incarnation  tour  à  tour  de  l’amour
héroïque à l’intention d’un public italien du XIIIe siècle, des
anciens  fastes  d’une  noblesse  provençale  à  la  recherche
d’une nouvelle  identité  à la  Renaissance,  du Romantisme
allemand et de l’illusion mistralienne au XIXe siècle.
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M1 Situação 
tese adversária

M1 Situação
detalhamento

M1 Situação 
detalhamento

M1 Situação
fato incaracterístico
tese

M2 Pesquisa
M5  Discussão,
Conclusão
recomendação

M6 Metarreferência
operação narrativa
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M2 Pesquisa
pontos investigados

1

2

3

4

5
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À  première  vue,  les  politiques  linguistiques  sont  très
différentes  lorsqu’elles  concernent  les  grandes  langues
standardisées de l’espace public ou les langues régionales
ou minoritaires. 

Les premières relèvent davantage des politiques sociale
et  économique  et  visent  l’adaptation  des  langues  aux
conditions de la vie contemporaine ; les secondes relèvent
pour leur part des politiques culturelles à visée patrimoniale,
et reposent davantage sur des conceptions identitaires de la
vie sociale. 

D’autres  oppositions  relaient  cette  première :  par
exemple,  c’est  dans le  cas  des  langues standard que  le
travail sur le corpus est le plus spectaculaire.

Toutefois,  certains exemples  montrent  que  cette
opposition est moins solide qu’il n’y parait. 

Et une réflexion sur la genèse et la fonction des identités à
l’époque  contemporaine montre  que  les  langues  moins
répandues  peuvent  bénéficier  de  nouvelles  conceptions
politiques.

Le  propos  de  l’exposé  est  général.  Mais  les  exemples
mobilisés sont dans tous les cas des langues — nationales
ou régionales — romanes, en contexte européen.
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M3 Metodologia
Corpus
procedimentos
informantes

M2 Objetivo,  Objeto,
Pesquisa
abordagem

M3  Metodologia
Corpus

M3  Metodologia,
Corpus
procedimento
justificativa

1

2

3
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Les  données  exploitées dans  cette  étude  découlent
d’une  enquête  de  terrain menée  dans  la  ville  de
Constantine auprès d’une tribu nomade « Ouled Nail ». 

L’objectif  était  de  comprendre  les  représentations
sociolinguistiques que ces locuteurs développent autours
des différents parlers urbains qu’ils rencontrent au cours de
leurs déplacements. 

L’étude se base ainsi sur une analyse épilinguistique d’un
corpus authentique composé principalement d’entretiens. 

L’arrière plan méthodologique de cette recherche est fondé
sur une  triangulation  des  outils  d’investigation,  une
démarche  qui  nous  a  permis  de valider  les  données
collectées et de confirmer les résultats obtenus.
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Dans  quelle  mesure la  langue  d'oc  constitue-t-elle  une
culture  cachée  mais  encore  vivante  dans  les  banlieues
résidentielles de Toulouse ? 

À  partir  d'interviews avec  des  occitanophones de
différentes  générations  d'un  village  de  la  périphérie
toulousaine,  Flourens, cet  article  cherche à  répondre à
cette  question,  en  étudiant la  transmission  et  les
représentations de l'occitan. 

Quelles  sont les  pratiques  sociales  de  la  langue,  les
espaces et les situations où elle est parlée, comprise, lue ou
écrite ? 

Il questionne aussi l'arrêt de la transmission familiale et les
changements  de  regards  des  occitanophones  sur  leur
langue.
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Interroger  le  concept  de  communauté  linguistique  pour
comprendre la configuration sociolinguistique d’un pays  est
une chose fondamentale pour les sociolinguistes  qui se
réclament des apports de (Labov 1976), de (Bourdieu 1975)
et de (Boyer 2001, 2008). 

Ce  terme  pourrait  expliquer le  mode de  fonctionnement
diglossique  d’une  langue  à  l’intérieur  d’une  communauté
linguistique  en  s’interrogeant sur  les  attitudes  et
représentations linguistiques de ses locuteurs à son égard. 

L’Algérie est un État où la seule langue officielle est « une
forme d’arabe qui n’a pas de locuteur natif  » (Chachou
2013,15)  et  où  le  tamazight  est  reconnu  comme  langue
nationale depuis 2002. 

Cet  État,  dans sa complexité sociolinguistique,  compte
d’autres langues. 

Des langues qui sont réellement pratiquées mais qui  n’ont
aucun statut politique bien établi. 

Le  français  qui  est  tour  à  tour  langue  coloniale  et  de
l’ouverture  sur  le  monde  fonctionne  paradoxalement
comme une langue familière et étrangère à la fois. 

Les  dialectes  algériens  semblent  être reconnus  chez  les
locuteurs  comme différents  de  l’arabe  standard  en  même
temps qu’ils sont rejetés « Ce n’est pas une langue, c’est un
mélange ». 

Cette dévalorisation du parler algérien par les Algériens en
opposition à l’arabe sans autres précisions nous pousse
ici à nous poser la question de savoir quelle définition de la
communauté linguistique opère sur le terrain algérien ? 

Dans  le  sens  où la  communauté  linguistique  est  un
ensemble de personnes qui partagent une langue mais aussi
les représentations et attitudes à l’égard de celle-ci, quelles
sont  les  attitudes  linguistiques  de  locuteurs  algériens  à
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delimitação
definição

10

11

l’égard des langues en Algérie ? 

Sachant que l’Algérie est un pays officiellement arabe, est-il
possible d’expliquer sa configuration sociolinguistique sans
prendre en compte ce que renferme l’idéologie diglossique
que l’Umma ?

Sans  prétendre  cerner  la  totalité des  mécanismes  du
fonctionnement de l’Umma (là où se mêlent Livre, mère et
langue  mère),  cet  article  tente,  à  travers  une  enquête
compréhensive sur les attitudes linguistiques de locuteurs
algériens,  de mettre à jour les liens souvent étroits entre
communauté linguistique et religion en Algérie. 

55. Lengas-77-2015-842
Nigar Ali Hussein, « Les Kurdes en Irak : une communauté linguistique qui protège

son identité nationale », Lengas [En ligne], 77 | 2015, mis en ligne le 15 juin 2015, consulté
le 03 juin 2017. URL : http://lengas.revues.org/842    ; DOI : 10.4000/lengas.842 
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La communauté linguistique kurde en Irak, autonome depuis
1991,  voit  aujourd’hui  une  situation  de  plurilinguisme
important due à l’existence d’un grand nombre de réfugiés
(plus de deux millions).

D’autre part, malgré le statut officiel de la langue kurde en
Irak, les Kurdes dans ce pays  n’ont pas encore réussi à
unifier  une  langue  standard  kurde  ayant  une  même
utilisation dans les systèmes éducatifs et les médias kurdes.

Les  Kurdes  d’Irak,  pour  qui  leur  langue  est  largement
considérée comme  l’élément  essentiel dans leur  identité
nationale,  comment contribuent-ils  aujourd’hui  à
l’affirmation et à la protection de cette identité ? 

Pour  pouvoir  répondre  à  cette  question,  cet  article
s’appuiera  sur  les  données que  nous  avons  recueillies
dans le cadre de notre mémoire de master en 2013, lors
d’une  enquête  de  terrain menée  auprès des  Kurdes
d’Irak. 

Ces derniers  s’inquiétaient de la situation actuelle de leur
langue dans leur société. 

Ils réclament au gouvernement et à l’académie kurdes à
donner plus d’importance à la question de la langue kurde et
à  son  développement  pour  mieux  protéger  l’identité
nationale kurde
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La  communauté  kanak de  Nouvelle-Calédonie  a  en
partage vingt-huit langues, un créole et un argot, tous deux
d'apparition récente, ainsi que deux variétés de français, et
ses locuteurs sont fréquemment bi/plurilingues. 

Cette pluralité est le résultat d'une évolution historique, à la
fois  dans  la  diversification  des  langues,  et  dans  leur
conservation face à la domination du français. 

Selon  l'UNESCO,  plus  de  la  moitié  de  ces  langues  sont
considérées comme étant  en danger,  mais la  plupart  font
preuve de résilience et leur préservation actuelle et future va
dépendre  de  la  loyauté  et  de  la  résistance  de  leurs
locuteurs. 

Ainsi,  la  communauté  linguistique  est  travaillée  par  des
facteurs  historiques  mais  aussi par  des  critères
géographiques.

Alors,  comment le  concept  de  communauté  linguistique
s'ajuste-t-il à la situation sociolinguistique calédonienne ? 

Doit-on considérer que ce qui réunit la communauté est le
partage de la variété locale de français calédonien ou bien
qu'il y a autant de communautés que de langues pratiquées,
quel que soit le nombre de leurs locuteurs ? 
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Les atlas linguistiques sont-ils des corpus ?

Nous voudrions ici montrer pourquoi certains atlas ne sont
pas des corpus et comment leur  informatisation pourrait,
néanmoins, permettre de les exploiter comme tels. 

Le questionnement auquel font écho ces lignes est celui
de la possibilité d’une informatisation de l’Atlas linguistique
de la Wallonie (ALW),  envisagée dans un premier temps
comme l’intégration d’échantillons des publications dans
des bases de données,  exploitables via une interface de
consultation en ligne. 

Ce travail  consisterait à réduire  la matière de l’enquête
qui  avait  été  enrichie  lors  de  l’édition  des  matériaux.
Cependant,  nous voudrions montrer la part  d’analyse qu’il
est souhaitable de conserver lors de cette réduction.
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La  mise  au  point  d’un  nouveau logiciel  permet  de
cartographier  l’ensemble  des  fichiers  patronymiques
conservés par l’INSEE en France. 

Dans  un  premier  temps,  nous  prenons  en  compte  les
patronymes des personnes nées entre 1891 et 1990 dans
les cinq départements de la Bretagne historique. 

Concernant  le  Finistère,  nous  pouvons  parfois  remonter
jusqu’au  XVIe siècle  grâce  aux  sources  numérisées  du
Centre Généalogique de ce département. 

Cela permet d’évaluer dans quelle mesure, on constate un
déplacement ou une inertie de la population sur une période
de plusieurs siècles. 

Cette  analyse  est  précieuse  et  utile pour  mieux
comprendre l’évolution  ou  le  conservatisme  des  parlers
celtiques dans cette partie de la France.
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Les  études  occitanes souffrent  d’un  manque de
chercheurs. 

Les causes en sont multiples et  ne sont pas étrangères
au statut social et politique de la langue. 

Les  études  occitanes souffrent de  plus  d’une
segmentation des pratiques et des réflexions. 

Spécifiquement,  la  circulation  n’est  pas  facile entre  la
description  des  variétés  dialectales  de  l’occitan  (même
pénétrée de la dignité de la langue) et la codification (même
bien informée de la réalité dialectale). 

Notre propos n’est pas ici d’analyser les raisons de ces
dysfonctionnements,  mais de montrer par l’exemple que
la codification graphique de l’occitan a une utilité scientifique
et descriptive,  en plus de sa pertinence pratique première
(écrire, utiliser et enseigner la langue). 

Pour  ce  faire,  nous  présenterons  ici  la  logique  de  la
codification graphique dite « classique » de l’occitan  avant
de montrer comment une lemmatisation fondée sur cette
graphie est un précieux instrument d’organisation interne de
la masse de données lexicales et morphologiques occitanes
que constitue le Thesaurus Occitan (THESOC, cf. Dalbera
1998 et pour la partie en ligne : http://thesaurus.unice.fr/). 
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A l’heure où des  travaux importants tendent à renouveler
sensiblement un certain nombre de disciplines, au nombre
desquelles  la  sémantique  lexicale  et  la  lexicologie
diachronique, il  apparaît intéressant de  faire le point au
plan  conceptuel  sur  une  autre  discipline  connexe,  la
dialectologie, puisque celle-ci est au centre de ce numéro
de Corpus. <br>

La dialectologie a pour objet majeur, à notre sens, l’étude
comparative  de  langues  qui  se  présentent  sous  forme
d’entités disséminées – convenons de les appeler langues
dialectales – dans l’espace géographique et/ou temporel. 

La démarche a pour ambition, ce faisant, de  démontrer
qu’elles sont, les unes avec les autres, dans un rapport de
parenté génétique, ou plus précisément d’établir le degré de
celle-ci lorsque la parenté est un fait déjà avéré. 

La modélisation de ces langues dialectales sous forme de
corrélations  de  traits permet alors  d’aboutir  à  la
reconstruction de l’ensemble dialectal considéré : hypothèse
d’un protosystème et de faisceaux de règles d’évolution dont
l’application combinée rend compte des observables. <br>

Mais  ce  schéma,  valide  pour  des  reconstructions
phonologiques et  morphologiques,  doit  être  réaménagé si
l’on veut envisager des reconstructions lexicales. 

Cet article constitue une discussion sur l’apport novateur de
la dialectologie à ce problème.
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Ce texte présente une réflexion générale sur la pertinence
catégorielle en la rapprochant de questionnements relatifs
au recueil et à l’analyse des données en dialectologie. 

Cet  article  se  poursuit en  proposant,  par  l’étude  d’un
corpus constitué de plus de 178 000 formes lexicales issues
des Atlas linguistiques et ethnographiques de la France par
régions, la description globale des découpages catégoriels
effectifs  en  domaine  occitan,  concernant  l’ensemble  des
animaux domestiques. 

Les  dénominations  dialectales  du  système  notionnel  des
ânes constituent une étude de cas sur laquelle ce travail se
conclue 
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Henri  Adamczewski,  linguiste  énonciativiste,  est  connu
dans  le  champ  des  études  anglaises  pour  avoir en
particulier élaboré la « théorie métaopérationnelle ». 

Il  n'a  jamais  exposé  sa  philosophie  du  langage, et
l'hypothèse de cet article est que celle-ci, restée largement
inconsciente, mêle éléments matérialistes et idéalistes.

Il s'agit ici de dégager la philosophie implicite du langage
d'Adamczewski,  afin  de permettre  une  meilleure
compréhension  de  la  pensée  du  chercheur  et  une
évaluation  plus  fine de  son  apport  à  la  linguistique
anglaise et de sa place dans l'histoire de la discipline.

On cherchera  à démontrer que,  chez  Adamczewski,  la
manière  dont  ce  système  philosophique  influe  sur  la
théorisation est particulièrement intéressante. 

Cet  article  compare  aussi les  principes  philosophiques
dégagés avec ceux de la philosophie du langage dominante
de son époque, et il en livre ainsi une étude critique. 
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L’Abrégé  de  grammaire  française sur  un  plan  constructif
(1926)  d’Albert  Sechehaye  est  un  ouvrage  à  orientation
didactique qui est en rapport direct avec ses conceptions de
linguiste  théoricien :  l’auteur  y  expose  (ses  vues  sur)  la
structuration  progressive  de  la  matière  linguistique  telle
qu’elle doit être apprise graduellement par l’élève. 

C’est  à  travers  la  présentation  de  phrases-types,  qui
reflètent une complexité syntactico-discursive croissante et
qui  s’appuient  sur  les  opérations  de  substitution  et
d’expansion que l’apprenant saisit le mécanisme formateur
de la langue et qu’il apprend à construire le « système de la
grammaire ». 

L’article  présente  une  analyse  des  conceptions
théoriques de Sechehaye et  de leur mise en application
didactique  dans  leur  rapport  avec  l’attachement  à  la
linguistique  saussurienne ;  la  réception,  immédiate  et  en
moyenne  durée,  de  l’œuvre  didactico-linguistique  de
Sechehaye est également étudiée. 
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Cette  contribution  s’inscrit  dans  ce  que Besse  (2012)
appelle une histoire interne de la didactique des L2, centrée
davantage  sur  les  techniques  d’enseignement  (telles
qu’elles sont  décrites dans les manuels de formation des
enseignants de L2) que sur les discours des méthodes qui
les justifient. 

Nous y montrons qu’à la double question « faut-il enseigner
la grammaire ? » et « comment favoriser l’appropriation des
régularités morphosyntaxiques de la L2 ? », les auteurs des
discours  ici  sélectionnés  (1874-1950)  apportent  des
réponses  fort  similaires,  les  points  de  convergence
l’emportant largement sur les éléments d’opposition. 
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La  série  Mamadou  et  Bineta a  été  publiée  pour
l’apprentissage  du  français,  à  destination  des  élèves  de
l’école indigène d’Afrique occidentale française. 

Cette série, publiée entre 1930 et 1939, couvre l’ensemble
des  domaines  d’apprentissage  du  français  (élocution,
lecture, grammaire, orthographe, conjugaison, rédaction). 

Elle  comprend  un  appareil  grammatical  particulièrement
important dont on veut situer les origines, par rapport aux
orientations adoptées à la  même époque dans la  France
métropolitaine, et en examiner les particularités de mise en
œuvre dans les écoles de l’Afrique coloniale. 
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Bernard  Colombat,  « L’héritage  du  modèle  latin  dans  les  grammaires  françaises  à  la
Renaissance »,  Documents  pour  l’histoire  du  français  langue  étrangère  ou  seconde [En
ligne],  51 | 2013,  mis  en  ligne  le  31  janvier  2017,  consulté  le  03  juin  2017.  URL :
http://dhfles.revues.org/3710 
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6

La grammaire française a été créée par un transfert à partir
de la grammaire latine, ce qu’on peut appeler un « transfert
de technologie ». 

Les  deux  sources  principales  d’inspiration  ont  été  deux
artes antiques : l’Ars Donati (IVe s.) et l’Ars Prisciani (VIe s.),
auxquelles s’est ajouté un apport médiéval. 

L’objet de cet article est d’évaluer l’importance du latin et
des  sources  latines  dans  la  constitution  des  premières
grammaires françaises, notamment les grammaires de FLE. 

Dans un premier temps, la question du latin est examinée
en rapport avec une typologie des ouvrages. 

Le latin  est important en ce qu’il reste la métalangue de
beaucoup  d’ouvrages  de  FLE,  mais  aussi  en  ce  que  la
description  de  la  langue  française  est  le  plus  souvent
rapportée,  de  façon  différentielle,  à  la  description
traditionnelle du latin en latin. 

Dans un second temps, sont examinés deux cas de transfert
: (1) la subdivision, dans la classe nominale, en substantif et
adjectif, une subdivision qui est apportée par la grammaire
médiévale et qui vient interférer avec la division initiale entre
noms  propres  et  noms  communs  ;  (2)  le  traitement  du
pronom  pour  lequel  il  existait  déjà  dans  la  grammaire
antique, chez Donat et chez Priscien, une différence dans
les définitions, et donc dans la répartition des  items. 
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L’examen conjoint des Méthodes italienne et espagnole de
Lancelot et de la Grammaire générale et raisonnée permet
de préciser  les  relations  entre  grammaire  particulière  et
grammaire  générale,  et  de  revenir  ainsi  sur  certains
présupposés historiographiques. 

Le traitement de l’article et celui des formes verbales atteste
en effet d’une circulation serrée des analyses, fondement
de la « généralité » nouvelle promue par la  Grammaire de
Port-Royal. 
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L’assemblée  constituante  de  la  Société internationale
pour  l’histoire  du  français  langue  étrangère  ou  seconde
(SIHFLES) se tient, en 1987, dans un lieu riche d’histoire,
le CIEP de Sèvres. 

Cette fondation  est due en particulier  à l’action d’André
Reboullet qui est aussi à l’origine d’autres initiatives pour
rassembler les enseignants de français. 

Elle s’inscrit dans une période où les études historiques
et commémoratives  se multiplient et se renouvellent, et
dans un contexte où le champ universitaire et associatif du
français langue étrangère se développe. 
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Le français a été enseigné, comme langue seconde ou
étrangère, dans les anciens  Pays-Bas depuis le Moyen
Âge. 

Son enseignement a été ébranlé, porté et stimulé par des
facteurs de  nature  diverse  : politiques,  religieux,  socio-
économiques  et  culturels  ;  il  s’est  appuyé  sur  des  «
instances » privées et  institutionnelles –  le  circuit  des
maîtres et des écoles – et sur des  supports divergents :
(a) oral et écrit ; (b) grammatical, lexical, « textuel ». 

Dans  son  évolution  aux  XVIe  et  XVIIe  siècles,  cet
enseignement  –  dans  son  rapport  changeant avec
l’évolution de la langue française et celle de sa description –
a accompli un parcours marqué par quelques constantes
et par des mutations affectant le contenu et la méthode de la
didactique des langues. 
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Henri  Besse,  « Éléments pour  une « archéologie » de la  méthode directe »,  Documents
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04 juillet 2016, consulté le 03 juin 2017. URL : http://dhfles.revues.org/3386 
Disciplina: História das Ideias, da Linguística, Filosofia da Linguagem
Tipo de artigo: Histórico [procedimento analítico-narrativo].

M1 Situação
Apresentação
Fato incaracterístico

M2 Pesquisa
tese, proposta
pressuposto

M5  Discussão,
conclusão
consequência
posicionamento
lacuna, limitação
problematização
refutação

1

2

3

Les techniques d’enseignement les plus caractéristiques de
la méthode directe ont été pratiquées et préconisées bien
avant  que cette méthode n’émerge en tant  que telle,  tout
comme elles ont été longtemps compatibles avec un certain
plurilinguisme. 

Elles  peuvent le redevenir,  pour peu qu’on les extraie de
l’idéologie  nationaliste  qui  a  permis  à  cette  méthode  de
triompher durant quelques décennies. 

Il  s’ensuit  qu’on  ne  peut  s’en  tenir  à  l’histoire  de  la
didactique de  la seule langue enseignée, pas plus qu’on
ne peut réduire l’histoire de l’enseignement/apprentissage
les langues (L1 ou L2) à la succession des méthodes par
lesquelles elles l’ont été. 
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En  1801,  au  retour  de  l’expédition  d’Egypte,  Edme-
François Jomard ingénieur géographe qui avait fait partie des
civils  du  corps  expéditionnaire  garda  des  liens  avec  des
lettrés arabes du Caire et des diplomates français en Orient. 

Il obtint de Méhémet Ali, pacha,  la création d’une « mission
égyptienne » à Paris. 

Malgré  un  contexte  international  tendu,  ce  projet  prit  la
forme  d’une  école  destinée  à  former  en  France  une  élite
d’administrateurs,  d’ingénieurs  et  d’agronomes  pour
moderniser  l’état  égyptien  et  qui  recevra  chaque  année
plusieurs dizaines d’étudiants. 

Cette  expérience  échoue après  la  mort  de  Méhémet  Ali
(1849) ; seule une école de traduction organisée au Caire par
Tahtawi, ancien élève à Paris lui survit. 
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49 | 2012,  mis  en  ligne  le  04  juillet  2016,  consulté  le  03  juin  2017.  URL :
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De retour de son « Expédition d’Asie » en octobre 1820,
le  capitaine Philibert ramène à bord de  La Durance un
jeune marchand chinois du nom de Kan Gao. 

Celui-ci, recruté à Manille 10 mois plus tôt pour diriger la
plantation  de  thé  que  le  Ministère de  la  Marine  et  des
colonies  tente  de  créer en  Guyane  française,  doit
préalablement à ce séjour suivre des cours de français à
Paris. 

C’est  une  Madame  Celliez,  institutrice  de  son  état,  qui,
pendant près de 2 ans, entre 1820 et 1822, se charge de
l’instruction de Kan Gao.

Les deux rapports qu’elle adresse au Ministre de la Marine
en juillet 1821 puis en février 1822, nous renseignent sur les
procédés pédagogiques utilisés par l’éducatrice. 

73. Docum-47-48-3277
Michel Berré, « Quelle « méthode » pour enseigner le français aux jeunes filles flamandes
dans les Pays-Bas autrichiens ? Les choix de l’abbé Taffin dans sa Grammaire française de
1727 »,  Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 47-
48 | 2012,  mis  en  ligne  le  01  janvier  2015,  consulté  le  13  juin  2017.  URL :
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Seule grammaire  française  explicitement  destinée  à
l’enseignement  du  français  à  des  jeunes  filles  flamandes
parue  dans les  Pays-Bas  autrichiens,  l’ouvrage  de l’abbé
Taffin (1727) – réalisé à la demande des sœurs hospitalières
de  Gand  –  n’avait  jusqu’ici  retenu  l’attention  d’aucun
chercheur. 

L’objectif de la présente contribution est de pallier cette
lacune  en  tentant  de  préciser l’impact  sur  le  contenu  et
l’organisation  même  de  cette  grammaire  des
caractéristiques attribuées au public féminin par l’abbé. 
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L’École  normale israélite  orientale  (ENIO)  des  garçons
fondée  en  1867  par  l’Alliance  israélite  universelle  et
reconnue d’utilité publique à partir de 1880 par les autorités
françaises forme les futurs directeurs et adjoints des écoles
du réseau scolaire de l’AIU (Rodrigue 1989). 

Pendant quatre ans, à Paris,  les pensionnaires de l’ENIO,
sélectionnés parmi les meilleurs élèves des écoles primaires
de l’AIU, sont formés au métier d’instituteur et préparés au
brevet de capacité français. 

Cependant,  l’obtention  de  ce  diplôme  n’est  pas  le  seul
objectif de la formation à l’ENIO. 

Dans cette étude, nous essaierons de comprendre quels
sont les objectifs de l’ENIO en matière de  formation en «
langues  orientales  »,  lesquels  sont  formulés de  la
manière suivante dans l’article premier des statuts de
l’école : perfectionner [les] élèves dans la connaissance de
la langue française et des langues orientales. <br>

À l’aide principalement des archives de la correspondance
de  trois  directeurs  successifs  de  l’École  normale  des
garçons entre 1877 et 1932 (Maurice Marx, Israël Danon et
Albert  Haim  Navon),  du  Bulletin  de  l’Alliance  israélite
universelle (1865-1913) et enfin de l’ouvrage commémoratif
de  A.  H.  Navon  (1935),  nous  chercherons  à  mieux
appréhender  la  nature  de  la  formation  en  «  langues
orientales » pour cette période.
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L’enseignement  des  langues a  une  longue  histoire,
durant laquelle les professeurs ont élaboré un grand nombre
de  dictionnaires,  de  méthodes  et  de  grammaires,  alors
même que les maisons d’édition ne publiaient pas encore
de livres scolaires au sens actuel du terme.<br>
 
Ceci nous amène à nous interroger sur le développement
des dictionnaires et des manuels, et leurs auteurs, et ce plus
particulièrement au XIXe siècle, époque charnière au cours
de laquelle l’éducation scolaire s’est développée, ainsi que
la publication de nouveaux outils d’apprentissage, adaptés
aux besoins éducatifs d’un public scolaire.<br>
 
L’article porte sur  les dictionnaires de français parus aux
Pays-Bas au XIXe siècle. 

Nous passons en revue les auteurs qui  élaborèrent  aussi
des manuels durant cette période. 

Puis,  nous  étudions  les  conceptions  didactiques  et  le
contenu de leurs dictionnaires, ainsi que la relation entre les
deux types d’ouvrages (dictionnaires et manuels). 
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Cet article tente de tracer une analyse sémio-linguistique
de l’observation métalinguistique et métalexicographique de
la phraséologie française opérée par Augusto Caricati. 

Pour ce faire,  notre étude concentre son attention sur le
dictionnaire bilingue  (italien/français)  d’Augusto
Caricati (1959 [1938]) en tenant compte du rôle joué par la
rédaction de sa grammaire française (Caricati 1944). 

Notre  examen  vise  à confronter  les  instances
lexicographiques apparaissant dans la titrologie, la préface
et  les  articles  du  dictionnaire,  dont la  genèse  est
grammaticale. 

Nous nous proposons de souligner l’importance d’une
approche comparative telle que celle-ci pour l’étude, d’une
part :  des  normes,  de  la  description  de  l’usage  et
d’exemples de figement  en grammaire ;  et  pour  l’analyse,
d’autre  part,  des  marques  formelles,  des  sections  du
dictionnaire  et  de  l’article,  des  entrées  et  des  exemples
illustrant les expressions figées. <br>
 
Cette  étude  métalexicographique du traitement  de  la
phraséologie a donc pour but d’apporter une contribution
à  l’analyse  des  dictionnaires,  en  montrant  comment et
dans  quelle  mesure  le  choix  du  grammairien  produit  un
« texte » scientifique aspirant à la représentation d’une autre
culture. 
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