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RESUMO
Com a crescente necessidade de publicações, cada vez mais brasileiros submetem seus trabalhos
a revistas internacionais. Mas, muitos desses trabalhos, apesar de apresentarem propostas
consistentes e uma estrutura da língua inglesa correta, são devolvidos com pedidos de correção
para que o inglês fique mais próximo de como um nativo escreveria. Objetivando discutir se estas
questões permeiam apenas o âmbito linguístico ou se vão mais além, passando pelo campo das
políticas linguísticas, analisaremos pareceres recebidos por autores que submetem seus trabalhos
a publicações enviadas por revistas internacionais. Esse trabalho fundamenta-se na concepção de
imperialismo linguístico proposta por Philipson (2012) na qual o autor define que imperialismo
configura um controle militar e político de um poder dominante sobre pessoas e territórios
dominados. Impérios envolvem valores culturais e uso de língua como também o controle do
estado e economia. O imperialismo linguístico tem como base ideologias de superioridade racial
e linguística. Nessa perspectiva, traremos para as discussões resultados da pesquisa em
desenvolvimento denominada “A Política Linguística percebida nos pareceres de artigos
científicos escritos em inglês por brasileiros” que tem como objetivo analisar de que forma essa
atitude dos revisores coloca esses artigos em posição de desvantagem em comparação a artigos
escritos por nativos no meio acadêmico.

Introdução
A inserção na vida acadêmica e a necessidade de divulgar investigações científicas

realizadas no Brasil têm impelido o pesquisador brasileiro a submeter trabalhos científicos em
revistas internacionais. Uma das exigências feitas pelos comitês científicos dessas revistas é que
o artigo seja escrito em Inglês. Portanto, o autor do artigo precisa ter um bom domínio na escrita
dessa língua. Porém, não obstante a esse domínio, esse pesquisador recorre ao trabalho do revisor
de textos em Inglês.

É com olhar de revisor de textos em Inglês que questionamos os pareceres dados por esses
comitês científicos à modalidade escrita do inglês no texto de pesquisadores brasileiros. Por isso,
nos perguntamos: o que leva um comitê a considerar a modalidade ou a variante do Inglês escrito
do brasileiro não aconselhável para publicação?

Na tentativa de responder a tal questionamento, utilizaremos os pressupostos da política e
planejamento linguísticos, buscando, sobretudo uma resposta por meio do imperialismo
linguístico, que indica a supremacia de uma nação e de uma língua em relação a outra(s).

Portanto, é objetivo desta pesquisa exploratória discutir se estas questões permeiam apenas
o âmbito linguístico ou se vão mais além, passando pelo campo das políticas linguísticas. Para
realizarmos o trabalho, além da pesquisa bibliográfica pautada em Cooper (1989), Philipson
(2012) e Spolsky (2009) entre outros, utilizaremos alguns exemplos de pareceres emitidos pelos
comitês científicos internacionais. Em relação ao posicionamento epistemológico, nossa pesquisa
tem um caráter qualitativo. Enviamos carta eletrônica a vários brasileiros autores de artigos
internacionais, como também a tradutores e revisores de textos escritos em Inglês, solicitando
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pareceres que por ventura tivessem recebido desses comitês que analisam manuscritos enviados
para publicação internacional.

O trabalho está organizado em 5 seções, a saber: políticas linguísticas e o poder das línguas,
na qual apresentamos concepções sobre política e planejamento linguístico e a relação entre o
língua e poder e a necessidade de divulgar pesquisas científicas. Na segunda seção, faremos uma
contextualizando do imperialismo linguístico inglês. A terceira seção traz informações sobre o
gênero carta do revisor, por essa objeto de análise do trabalho. A quarta seção abordará língua
inglesa e as publicações internacionais trazendo a análise de pareceres. E por fim, faremos
algumas considerações finais.

1. Política Linguística e o poder das línguas
Como é sabido toda ação humana é antes de tudo uma ação política como afirma

Aristóteles. A escolha das formas linguísticas também é uma ação política, quer essa escolha
aconteça por uma imposição feita ao usuário da língua por autoridades, quer aconteça
“naturalmente”, ou seja, como ação inata ao ser humano, fruto do seu convívio com outros
usuários da língua.

Nesse sentido, é importante perceber que a escolha de uma forma linguística depende muito
das condições de uso da língua. São decisivos aspectos como o domínio que o usuário tem sobre
a língua, as condições que lhe são dadas no momento de uso, o contexto em que se insere a
interlocução entre tantos outros aspectos. Como mencionado anteriormente, nosso corpus trás
pareceres emitidos por comitês científicos internacionais, geralmente americanos, que ao darem
seu parecer, por vezes consideram o inglês usado pelo autor do artigo de qualidade inferior. Esta
atitude de tais comitês científicos legisla sobre a língua, decidindo em que variedade do inglês
devem ser publicados os artigos científicos.Ao fazermos abordagens sobre as escolhas ou a
imposição sobre a forma linguística que o usuário faz para dizer algo, podemos inferir que
existem políticas linguísticas e até um certo planejamento intrínseco. Por esse motivo é possível
dizer que existe uma política e um planejamento linguísticos que regem o uso da língua em toda e
qualquer circunstância.

1.1. Considerações sobre política e planejamento linguístico
Apesar da consciência sobre a necessidade de legislar sobre as língua ser bem antiga e

podemos comprovar tal fato pela quantidade de compêndios, gramáticas, manuais entre outros
publicados na tentativa de indicar a forma como se deveria falar ou mesmo se existia ou não uma
língua. Só a partir dos anos 60 do século passado é que se estabelece a Política Linguística, cujo
foco de pesquisa é a relação entre o poder e as línguas, como afirmam Jernudd e Nekvapil (2009)
ao historicizar o percurso dos estudos da política e planejamento linguístico.

Trata-se, pois, de uma abordagem bem recente e, consequentemente, com exigências de ser
estudada, de ser compreendida. Por este aspecto e por ter o presente artigo foco em circunstâncias
de poder de uma língua, é que julgamos necessário, prestar alguns esclareceimantos sobre esse
novo campo de estudo: Política e planejamento linguístico.

É constante vermos o uso de política e planejamento linguístico como sinônimos, ou como
termos completamente distintos, mas segundo Cassels (2013: 3) trata-se de diferentes atividades,
porém com pretensões e objetivos muito próximos, o que possibilita pesquisas em que, ao se
reportar à política linguistica já se trata do planejamento ou, se planejar certas formas ou funções
linguística como fazem alguns agentes, já se define uma política linguística. Nesse sentido,
consideramos a política linguística mais abrangente que o planejamento, visto que há políticas
linguísticas que acontecem sem planejamento e sem intenção.
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A partir desse entendimento, podemos dizer que existem elementos extralinguísticos que
definem as políticas linguísticas: o estado, como regulador da língua; a cultura; a escola; a
família; as ideologias; a relgião; entre outros. Nesse sentido, podemos ver que existem tipos e
níveis de politicas linguísticas. As políticas linguísticas podem ser consideradas top-down, ou
seja, as que são impostas por um agente oficial, geralmente o governo ou autoridade; outro tipo
seria bottom-up, que são implementadas de baixo para cima, através de uma comunidade
linguística por meio da frequência de uso.

Na visão de Spolsky (2004), as políticas linguísticas podem ter três dimensões: as políticas
linguísticas declaradas, que correspondem à top-down e, portanto, funcionam como lei; as
políticas linguísticas percebidas, por meio das quais o próprio usuário, consciente de suas
escolhas, controla as formas e usos linguísticos que utiliza nas usa interações; e as políticas
linguísticas praticadas, que acontecem por influências cuturais, sociais, familiares entre outros e
por meio das quais as escolhas linguísticas acontecem naturalmente. Em nosso artigo nos
deteremos às políticas linguísticas percebidas, por compreendermos que o parecerista controla as
formas e usos linguísticos que podem ser aceitos em artigos científicos escritos em língua inglesa.

Ainda, segundo Spolsky (2004), é necessário compreender que a política linguística não se
preocupa apenas com as variedades linguísticas, opera com uma comunidade de fala de qualquer
tamanho e funciona em um complexo relacionamento entre um amplo alcance de elementos
linguísticos e não-linguísticos.

Este esclarecimentos, leva-nos a perceber que há os domínios da política linguística que
corroboram com a sua implementação, como já temos falado neste artigo. Nessa visão, a família
é um importante domínio porque nos permite compreender com as pressões externas são
refletidas nelas e as decisões que permitirão transmitir uma dada herança linguística, já a escola
representa aspectos importantes na escolha de que língua será utilizada como meio de instrução, o
que dará habilidades para o usuário da língua adequar suas escolhas às necessidades de uso da
língua, implementando também o ensino de outras línguas em adição à língua materna. Outro
importante domínio é a religião e as organizações religiosas, as quais, segundo Ferguson (1982
apud Spolsky 2004), incluem entre suas crenças, algumas sobre a linguagem. Além dos domínios
já citados, é importante lembrar também o local de trabalho, a nação, os estados e os grupos
supra-nacionais.

Podemos afirmar, com tudo até então exposto, que os limites da política linguística
ultrapassam o fato de ser apenas prescrita oficialmente com intenções de regular a língua. Pois
conforme afirma Cassels (2013: 24) as políticas linguísticas são criadas, interpretadas e
apropriadas por meio de níveis e estratificações diversas. Portanto, consideramos importante
pensarmos até que ponto pode-se impor uma variedade linguística na escrita de artigos científicos
em língua estrangeira, como vimos abordando neste artigo.

1.2. Língua e poder X pesquisa científica
A discussão ora fomentada apresenta um papel específico da política linguística visto que,

trata-se de uma decisão de um agente, os comitês científicos e da exigência do uso de uma
determinada variedade do Inglês. E, em se tratando do Inglês, não podemos esquecer o status e o
poder que tem essa língua em nível internacional, o que viabiliza uma certa supremacia em
relação a outras, sobretudo, quando se trata da escrita da língua em artigos científicos a serem
publicados por países de língua inglesa.

Tal decisão nos faz acreditar que haja um certo preconceito em relação à escrita em língua
inglesa que os brasileiros priorizam ao escreverem artigos científicos. Além de demarcar a
superioridade de países de língua inglesa, não só do ponto de vista linguístico, que por esse
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motivo as escolhas feitas não podem estar em tais publicações. Há, portanto, uma imposição
linguística que pode caracterizar o imperialismo linguístico do inglês sobre as demais línguas.

Nesse sentido, corroboramos com o pensamento de Mariani (2011: 242) ao se reportar às
políticas legitimadas pelo estado que regulam não só “o que pode e deve ser dito, mas como deve
ser dito”. Ora, visto nessa perspectiva, como podemos aceitar a homogeneidade, a monossemia
na língua, se ela é construída com e por sujeito de culturas tão diversas e formas de dizer tão
diferentes? E, em se tratando de uma língua estrangeira, em que medida, podemos dizer que o
inglês usado pelo brasileiro para escrever o texto científico é inferior, haja visto que o Inglês para
o brasileiro, numa visão bem otimista, pode representar uma segunda língua? Por esse mesmo
viés, perguntamo-nos se a imposição feita pelos comitês não seria uma crença de que o Inglês
tem uma supremacia sobre as demais línguas, sobretudo, as latino-americanas, por ser ainda uma
língua considerada de comercialização, de cultura popular (através da música e do cinema), de
novas tecnologias, e, no que concerne à produção científica é superior às demais?

Essas são algumas inquietações que pretendemos compreender, a partir da perspectiva do
imperialismo linguístico e as condições para divulgar as pesquisas realizadas em países como o
Brasil.

Por mais que haja aparelhos reguladores para a produção trabalhos científicos, bem como,
normas e regras que regulam a língua, não há como impor ao pesquisador, enquanto produtor de
texto em língua estrangeira, o estilo, as formas, as expressões linguísticas, visto que como afirma
Saussure (2004) o rio da língua corre frouxo, não há, portanto, como fazer pará-la de crescer, de
mudar.

Em se tratando do uso dessa língua em redação de texto científicos que trazem um formato
para publicação, é necessária a liberdade de escolha nas formas linguísticas a serem usadas,
sobretudo, no que tange à escolhas lexicais. Pois esse tipo de produção geralmente são frutos de
pesquisa realizada e sobre a qual o produtor do texto ou articulista relata, sugere, defende pontos
de vistas construídos a partir de uma realidade por ele experenciada para a qual sua visão tem um
recorte específico e, portanto, as escolhas linguísticas o fazem delimitar exatamente o objeto
observado.

Calvet (2007) classifica de equipamento das línguas uma das formas de intervenção do
planejamento linguístico. O autor enumera a escrita, o léxico, e a padronização, mas, para a
nossa análise, ilustraremos apenas o léxico (que abrange a terminologia e a criação de
neologismos) e falaremos um pouco sobre o ambiente linguístico, que é representado pela
presença e utilização da língua na vida de uma comunidade.

O autor ainda afirma que,
O desenvolvimento das ciências e das técnicas, a multiplicação das
comunicações especializadas fizeram com que hoje em dia apenas
algumas línguas veiculem a modernidade com a ajuda de um vocabulário
próprio; as outras línguas se contentam em tomar emprestado esse
vocabulário. Dessa forma, a tendência atual é falar de informática
utilizando um vocabulário em inglês. (CALVET, 2007: 65)

Para ilustrar esta ideia, podemos afirmar que os países de língua inglesa, especialmente os
Estados Unidos da América, estão nos primeiros lugares do ranking mundial de países que mais
investem em produção de tecnologia.

Portanto, podemos concluir que devido ao grande investimento desse país em pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia, a criação de léxico referente a esse campo é maior por essa
comunidade e a utilização desse vocabulário por outros países dá-se de forma natural, pois há
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uma facilitação e maior rapidez no intercambio do novo conhecimento produzido. Quanto maior
o poder econômico do país, maior será o seu poder de divulgação de sua língua.

Nesse sentido, é notória a falta de democratização na escolha da língua e/ou mesmo
escolhas lexicais e estilística na produção de textos científicos o que, a nosso ver, configura um
imperialismo linguístico, no qual apenas uma variedade linguística é privilegiada em detrimento a
outras.

2. Contextualizando o Imperialismo Linguístico Inglês
Tomando como base o texto de Philipson (2012), façamos um breve percurso histórico para

uma melhor compreensão do termo imperialismo linguístico. Philipson (2012) sugere, logo no
início do seu texto, a sobreposição dos termos “império”, “imperialismo”, “colonialismo” e
“neocolonialismo”. O autor afirma que esses tópicos são de extrema relevância para “o estudo de
política linguística no mundo moderno” (2012: 203).  Para aclarar a diferença entre esses termos,
Philipson (2012) esclarece que,

Na maioria dos continentes, houve impérios no sentido de um povo ou
grupo que tomou o controle dos territórios e modos de vida dos outros.
Colonização envolve grupos de pessoas que se estabelecem em uma parte
diferente do mundo, muitas vezes, geralmente por vontade própria e,
principalmente, em detrimento das populações locais e suas culturas1.
[grifo do autor; tradução nossa] (Philipson 2012: 203)

Seria então, segundo as definições de Philipson, o controle das publicações internacionais
que é predominantemente feito por países de língua inglesa, um exercício de império? Já em
relação ao termo imperialismo, que tem origem latina, o autor indica que esse seja um controle
militar e político exercido pelo poder dominante sobre os povos e territórios dominados (2012:
203). A partir do século XV, ainda de acordo com Philipson (2012), imperialismo significava as
políticas europeias dominando as não-europeias, cujo processo envolvia a imposição dos seus
valores culturais e língua, corroborando novamente com a afirmação de que língua é poder.
Podemos questionar então que, se a divulgação das ideias científicas ocorre em sua maioria,
quantitativamente falando, em Inglês, será essa prática uma intenção dos países anglófonos de
manter seu “poder”?

Segundo Philipson (2012), em meados do século XVI, na região da Europa, “a expansão
das línguas ‘nacionais’ dominantes foi geralmente à custa de outras línguas” (2012: 204). A
língua inglesa, até então com base territorial na Inglaterra, foi imposta às outras ilhas britânicas,
como o exemplo do Ato de União de 1536 que “implicava subordinação aos ‘direitos, leis,
costumes e fala da Inglaterra’” (2012:204). Philipson (2012) menciona o fato de que a expansão
das línguas “nacionais” dominantes foi feita, dentro da Europa, com a desvalorização das outras
línguas. Esta imposição se configura como uma política top-down, visto que os ingleses, por se
considerarem detentores de uma “sabedoria superior em assuntos relacionados à ‘civilidade’ e
‘boas maneiras’” (2012: 204), intencionavam levar a “língua e os costumes do mundo inglês
civilizado” ao povo galês que vivia de forma rude e na escuridão.

Contudo, um decreto de 1563 determinou que a Bíblia fosse traduzida em galês, o que deu
uma nova força à língua do País de Gales, evitando o “genocídio linguístico2” intencionado pela
língua inglesa. No entanto, o protestantismo na Irlanda e na Escócia foi difundido em língua

1 On most continents there have been empires in the sense of one people or group taking control over the territories
and livelihoods of others. Colonization involves groups of people settling in a different part of the world, often of
their own free will, and mostly to the detriment of local people and their cultures.
2 Segundo Philipson (2012:204), genocídio linguístico é a destruição dos que são linguisticamente diferentes.
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inglesa. Mais adiante, no século XIX, com a importância econômica do império Britânico no país
de Gales, a língua inglesa venceu a batalha. Todo esse processo durou cerca de três séculos.
Outros países utilizaram a língua como um exercício de poder como a Suécia, Dinamarca e
Rússia. No entanto, iremos nos deter aos caminhos tomados pela língua inglesa.

Com a expansão dos países europeus para outros continentes, a língua tornou-se uma aliada
nesse processo. Philipson (2012: 205) assevera que “as línguas acompanharam a influência
política e econômica, apoiadas pela força militar e naval”, além disso, a língua teve e tem, até os
dias atuais, importância primordial no processo de cristianismo realizado pelos missionários.

A língua inglesa ganhou ainda mais força após a segunda guerra mundial. E para manter
essa “hierarquia linguística” como postula Philipson (2012), três aspectos são primordiais: “a
estigmatização das línguas dominadas, a glorificação da língua dominante, e a racionalização da
relação entre as línguas”. O último aspecto, de acordo com Philipson, sempre beneficia a língua
dominante – se é que há algum aspecto que em algum momento beneficie as línguas dominadas –
, pois essa tem a “missão” de levar civilização e dar acesso à cultura superior e ao “progresso”.
Ainda de acordo com o autor, a língua inglesa é definida pelo discurso pós-colonial como a
língua da modernidade e da unidade nacional.

Philipson (2012: 206) menciona a ideologia propagada nessa difusão do inglês que afirma
que “como outras línguas são explicitamente ou implicitamente privadas de tais funções e
qualidades, é ‘lógico’ que falantes de uma língua estigmatizada possam apenas se beneficiar ao
usar a língua ‘superior’”. Portanto, podemos perceber a raiz da “escolha” do Inglês como língua
de circulação do conhecimento, acadêmico ou não. Para corroborar com as postulações e
discussões trazidas por Philipson, Moita Lopes (2008) afirma quE

O papel do inglês no mundo contemporâneo é explicado pela importância
que o Império Britânico teve no século XIX e, no início do século XX, e
pela predominância mundial da economia dos Estados Unidos a partir da
Segunda Guerra Mundial, gerando um tipo de neo-colonialismo ou
imperialismo. Esse momento histórico-econômico se estende até o final
do século XX e toma novas direções no que se convencionou chamar de
globalização, [...] (MOITA LOPES 2008: 313)

E com essa globalização, houve também uma maior intensificação da globalização do
conhecimento científico, mas uma globalização feita através da língua do dominador, a língua
inglesa. Visão que foi posta em evidência com o acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido
em 1950 para a difusão do inglês como língua global (PHILIPSON, 2012:210).

Tal posicionamento dos países de língua inglesa reforça a crença de que é necessário
manter o Inglês “intacto”, no sentido de normatizar a maneira como o estrangeiro deve escrever o
Inglês em publicações internacionais para que não haja uma “contaminação” de outras formas de
escrita.

3. À guisa  de informação : O gênero acadêmico “carta do revisor” evidências de uma
política linguística

Para melhor o compreendermos material sobre o qual nos debruçamos na análise, fizemos
uma conversa inicial sobre o gênero carta ao leitor, mesmo antes de iniciarmos a análise.

Ao nos comunicarmos em diferentes esferas, utilizamos diferentes formas de textos, tanto
escritos como orais. Esses textos têm formas padronizadas que viabilizam a comunicação entre os
sujeitos envolvidos. Bazermann (2009) esclarece que:

Ao percebemos o enunciado como sendo de um certo tipo de gênero,
engajamo-nos numa forma de vida, juntando falantes e ouvintes,
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escritores e leitores em relações particulares de um tipo familiar e
inteligível. À medida que os participantes se orientam para esse espaço
social comunicativo, eles adotam o humor, a atitude e as possibilidades de
ação daquele lugar [...] É como ir a um jantar, ou a uma boate, ou a um
seminário, ou a uma igreja. Você sabe onde está entrando e tem
conhecimento da extensão de relações e objetos que provavelmente
haverá ali. Você adota um estado mental, fixa suas expectativas, planeja
de acordo com esses elementos e começa a agir com essa orientação.
(BAZEMANN 2009: 101)

Essas formas padronizadas são chamadas de gêneros textuais, e a respeito do assunto
Marcuschi (2008) postula que:

Os gêneros textuais são os gêneros que encontramos em nossa vida diária
e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos
por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos
concretamente realizados na integração das forças históricas, sociais,
institucionais e técnicas. (MARCUSCHI, 2008: 155)

No meio acadêmico não é diferente. Os gêneros acadêmicos são variados e existem em
grande quantidade, alguns que podemos mencionar são dissertações, seminários, aulas de
concurso, resenhas, notas de aula e carta do revisor. Esta é objeto de apreciação para o nosso
trabalho, visto que entre as possíveis observações que devem conter esse gênero estão
observações sobre as escolhas linguísticas.

A carta do revisor é emitida por um parecerista de um comitê cientifico, geralmente,
predeterminado. Trata-se de um parecer dado a um manuscrito submetido para publicação. A
carta do revisor, como os outros gêneros molda “as intenções, os motivos, as expectativas, a
atenção, a percepção, o afeto e o quadro interpretativo” (BAZEMANN 2009: 102). A percepção
do revisor vai definir se o manuscrito submetido será aceito, aceito com sugestões ou não
aceito. Analisando esses pareceremos podemos percebais quais políticas percebidas estão
evidenciadas no texto. Mas, antes vamos compreender um pouco como se construiu o
imperialismo linguístico inglês para podermos entender o fato de a língua inglesa ser, há muito
tempo, uma língua de poder e controle, em nosso caso especificamente, do controle da
divulgação ampla do conhecimento.

4. Língua inglesa e Publicações Internacionais: analisando pareceres
Como temos discutido no presente artigo, as exigências de uma determinada variante

inglesa nos artigos publicados em revistas internacionais, apontam para uma posição de prestígio.
Nesta seção apresentamos o olhar de alguns estudiosos sobre a posição assumida pelos comitês
científicos, apresentando uma contextualização sobre publicações de artigos científicos que
passaram por avaliações negativas quanto ao inglês usado na escrita dos artigos e discutimos
sobre a carta ao revisor e já trazemos recortes da carta para serem analisadas.

Desejamos compreender a visão, consciente ou inconsciente, do falante nativo de língua
inglesa ao tecer comentários em relação à qualidade da língua escrita nesses artigos. Philipson
(2012), nascido na Inglaterra, esclarece que

O atual status atual das línguas europeias, inglês em particular, não
deveria induzir ao erro de pensar que haja alguma conexão intrínseca
entre uma língua ou cultura e excelência cientifica, noções de democracia,
uma esfera pública bem informada e coisas do gênero. Muitas das raízes
intelectuais da cultura europeia no mundo da Grécia e Roma antigas
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foram mantidas vivas durante a ‘idade das trevas’ europeia no
florescimento do mundo acadêmico da Arábia e da África do Norte, e a
partir de lá foram transmitidas de volta para a Europa. (PHILIPSON
2012: 208)

Isto posto, vemos que ser falante nativo de língua inglesa não implica em ser detentor do
padrão de conhecimento a ser reproduzido em outras partes do mundo. Não queremos
generalizar, afirmando que todos os nativos têm essa postura, pois sabemos que o conhecimento
científico e a capacidade de produzir inovações não são de domínio unicamente de um ou outro
país. Sabemos que há vários revisores nativos que não apresentam essa política linguística de
exclusão. A eles seja dado o crédito da capacidade de julgar o conhecimento pelo conhecimento.

Um artigo da revista britânica The Economist afirma que a língua inglesa está
“profundamente estabelecida como língua-padrão do mundo, como parte intrínseca da revolução
global das comunicações” (Graddol 1997, apud Rajagopalan 2005: 137). Não admira tal asserção
ter sido veiculada por uma revista de país de língua inglesa. Mais um veículo de asseveração e
manutenção do poder do inglês globalmente. Como poderíamos refutar tal afirmativa, já que a
revista é de tal alto gabarito?

Para que serve um padrão? Ele é referencial, o que não significa que textos com nuances
culturais e formas de escrita de outro país não tenham o mesmo valor. O que deve estar em foco é
a investigação que foi feita e a amarração do ciclo lógico. Antes da própria escrita, exigem
recomendações para a produção do texto científico, o que não exclui as questões culturais locais,
o locus, ou seja, campo empírico. Esse levantamento de dados em outro locus não teria validade?

Moita Lopes (2008) usa alguns casos para exemplificar o domínio da língua inglesa no
meio acadêmico. Um dos exemplos citados pelo autor é o fato da imposição do uso do inglês em
um congresso internacional e interdisciplinar na Espanha. O autor comenta que:

Constata-se que a língua globalizada do conhecimento é o inglês ou
mesmo a crença absurda, da parte dos organizadores do evento, que
conhecimento, não formulado em inglês, não vale a pena, marginalizando
vastos contingentes de pesquisadores no mundo. (MOITA LOPES 2008:
310-311)

Esse fato corrobora com o que temos posto como questionamento em nosso artigo. A
política declarada pelo evento mencionado ratifica a política percebida das revistas
internacionais, que impõem barreiras linguísticas para muitos dos manuscritos submetidos a esses
meios de circulação de pesquisas científicas por pesquisadores brasileiros. Rajagopalan (2005),
referenciando Canagarajah (2002), cita que:

[...] os próprios pesquisadores dos países não-anglófonos, em especial
países “periféricos” do chamado terceiro mundo, são vítimas das políticas
discriminatórias impostas pelas revistas científicas – publicadas, em sua
grande maioria, em inglês –, que sumariamente rejeitam trabalhos
submetidos pelo simples motivo de não terem sido escritos em inglês
digno de um nativo (RAJAGOPALAN 2005: 136).

Então, qual seria esse inglês? A atitude de rejeitar artigos que não são escritos por nativos
da língua inglesa, por não estarem “naturais” o suficiente, poderíamos então considerar como um
impedimento à divulgação das ideias desses pesquisadores que intentam em publicar seus
trabalhos para que haja uma maior circulação de pesquisas realizadas em diferentes países.
Vejamos nosso primeiro exemplo que vem de um parecer emitido a um artigo da área de
psicologia, cujo título e autor foram omitidos por questões éticas:

Exemplo 1: A little more time smoothing out the language would be recommended.
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Um pouco mais de tempo dedicado à suavização da língua seria recomendável. [tradução nossa]

A subjetividade do comentário do revisor não esclarece para o autor do artigo em que
sentido deveria ser feita essa suavização. As duas recomendações feitas não apontam critérios
objetivos para que o autor faça correções necessárias para validade científica do trabalho ou
ajuste para enquadramento necessário. O que significa um pouco mais de tempo? Em que
perspectiva é possível tornar um texto científico suave, quando deve ser estruturado em
modelagem tecnicista, como um relato do ciclo investigativo?

Precisamos reforçar a ideia de produzir texto está implícita também nos artigos científicos
e que, apesar de padrões de exigências relativos à formatação do texto científico, vinculado pelas
normas de publicação, não existe critério explícito indicado para a forma de escrever, pois nesse
aspecto da escrita o estilo e as escolhas lexicais do autor prevalecem. Em relação à língua a
indicação que poderia aparecer entre as recomendações (e não aparece) seria o uso da norma
culta. Entretanto, a pressuposição de que o autor já adquiriu esse nível da língua, mesmo que
estrangeira, dispensa a recomendação.

Um segundo exemplo, que corrobora com a afirmação Rajagopalan (2005), é trazido por
um parecer dado a um texto da área de medicina.

Exemplo 2: I think that the English of this manuscript could be improved. Thus, I recommend consulting a native
English speaker or a professional translation service.

Eu acho que o Inglês desse manuscrito poderia ser melhorado. Assim, eu recomendo consultar um nativo da língua
inglesa ou um serviço de tradução profissional. [tradução nossa]

O que qualifica um falante nativo, apenas por ser nativo, a avaliar um artigo científico?
Neste caso, percebemos não apenas a política linguística percebida, mas também a politica
linguística declarada, quando o parecerista afirma que a falante nativo é o mais indicado para
fazer a revisão do manuscrito antes de uma segunda submissão. Em relação ao serviço de
tradução profissional, não está claro que há uma opção que desse serviço ser oferecido por um
brasileiro. Ambos os revisores dão a entender que o que existe é mais um preconceito linguístico
do que propriamente a inviabilidade científica do trabalho, pois não há argumentação científica
sobre o trabalho. Poderíamos inferir a língua ideal desejada pelo parecerista, não é no sentido de
certo, e sim do que é idealizado.

Somos apenas receptores do seu conhecimento “superior” e não capazes de ser
“provedores” de inovações que contribuam para o maior desenvolvimento científico? A fluência
exigida nesses pareceres não fica clara para os autores dos manuscritos. O fluxo do pensamento e
a organização das ideias é algo peculiar a cada ser humano, apesar de compreendermos que há
padrões sociocomunicativos predefinidos para certos gêneros, como abordamos anteriormente.

O terceiro exemplo que analisamos é também de um texto da área médica:
Exemplo 3: The language is very poor and in some cases it is hard to guess what the authors want to say. The work

needs a good English revision to become fluent.
A língua está muito pobre e em alguns casos é difícil de adivinhar o que os autores querem dizer. O trabalho precisa de

uma boa revisão do inglês para ficar fluente. [tradução nossa]

Percebemos nesse excerto que o parecerista emite muito juízo de valor ao usar “muito
pobre” e “boa revisão”, como também ao afirmar que há uma tentativa de “adivinhar” o que os
autores do texto escreveram. Nota-se, de certa forma, uma rispidez e falta de trato ao escrever.
Questões como essa inibem muitos acadêmicos que submetem seus escritos a avaliadores
internacionais. Um política excludente que gera uma desigualdade entre nativos e não-nativos.

Não corroboramos em nosso trabalho com a visão de Mathew Arnould (apud
PHILIPSON, 2012, p. 204), de categorizar a língua inglesa como “assassina” (English as a killer
language) devido à sua história de dominação no mundo, no âmbito acadêmico da atualidade. O
que pretendemos compreender é quais consequências essa barreira linguística pode trazer a nós,
pesquisadores brasileiros, e as trabalhos por nós realizadas, visto que é por meio dessas
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publicações que divulgamos a pesquisas científicas desenvolvidas, ao mesmo tempo em que
damos visibilidades às descobertas feitas e contribuímos com a ciência de forma geral.
Acreditamos, portanto, que além, apesar do que pode ser normatizados pelos comitês científicos
não são as escolhas linguísticas feitas pelo produtor do texto, mas a relevância da pesquisa para o
desenvolvimento da ciência.

Considerações finais
O nosso intuito aqui não foi de levantar a questão de que outras línguas, como o

Português, fossem consideradas a língua “dominante” no meio acadêmico internacional, apesar
de defendermos que essa seja a língua principal em congressos realizados no Brasil, para que não
ocorra o mesmo que na Espanha como mencionado por Moita Lopes (2008) em trecho
reproduzido anteriormente em nosso trabalho.

O objetivo era discutir até que ponto é evidenciado uma politica linguística nos pareceres
emitidos por revisores nativos de língua inglesa. Há, atualmente, uma grande valorização de
publicações internacionais, até mais do que as que publicamos no âmbito do nosso país. Contudo,
ao analisar pareceres pudemos perceber que, nem sempre, essa é uma tarefa fácil. Há padrões
estabelecidos por revisores internacionais que frequentemente não estão claros e que, por esse
motivo torna as políticas para a publicação excludentes. A concepção de imperialismo linguístico
proposta por Philipson (2012) nos dá um embasamento teórico para compreender o controle
linguístico exercido por países nativos de língua inglesa sobre a circulação da pesquisa cientifica,
que é comprovado com nossas análises.

Ao finalizarmos esse breve trabalho, percebemos que mais pesquisas na área são
necessárias para ampliar as questões que envolvem publicações internacionais, afinal de contas,
todos nós pesquisadores queremos chegar sempre mais longe, compartilhando as nossas
investigações e construindo novos conhecimentos com os pesquisadores de outros países, não
apenas com os nativos da língua inglesa.

A Política Linguística definitivamente abre o caminho para essas pesquisas e nos auxilia a
enxergar questões da língua não meramente no âmbito linguístico, mas em uma perspectiva da
língua como poder.
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