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Resumo 

  

Esta dissertação apresenta um estudo do gênero Resenha Acadêmica, 

observando, especialmente, a sua organização retórica e o uso de Sintagmas Nominais 

(SNs) complexos. Como abordagem, baseamo-nos nos pressupostos teóricos da Análise 

de Gêneros e conceitos da Linguística Funcional. Para analisar a organização retórica da 

Resenha Acadêmica, aplicamos o modelo CARS (Create a research space) de John M. 

Swales (1990) adaptado por Motta-Roth (1995). O corpus é constituído por 12 resenhas 

de Psicanálise e 10 de Linguística publicadas em periódicos conceituados no meio 

acadêmico. Na análise, observamos, principalmente, o padrão de organização retórica e 

possíveis diferenças entre as áreas. Quanto ao uso de SNs complexos, analisamos a 

correlação entre o seu uso e o gênero Resenha Acadêmica. A motivação dessa escolha 

vem do fato de a resenha acadêmica possuir informações mais resumidas e compactas, 

pois é esperado que o resenhista desenvolva uma síntese e uma avalição do livro, 

favorecendo o uso de SNs complexos. Foram considerados como SNs complexos 

aqueles que, contando com o núcleo, possuem três ou mais constituintes. A presente 

análise explorou, principalmente, o Princípio de Informatividade (Cf. PRINCE, 1981) e 

as correlações entre o peso do constituinte e a ordem na oração (Cf. WASOW, 1997). 

Como critério para medir a complexidade dos SNs, correlacionamos os aspectos 

formais, tais como o número de itens lexicais, o uso ou não de nominalizações, a 

presença ou não de encaixes com aspectos sintático-discursivos: a função sintática do 

SN, a sua posição na oração e o status informacional. Os resultados mostram que as 

resenhas brasileiras analisadas apresentam algumas diferenças em relação ao padrão 

encontrado por Motta-Roth (1995). Em relação à complexidade dos SNs, encontramos 

um alto índice de nominalizações e encaixes.  

Palavras-chave: Gênero Resenha Acadêmica, Análise de gêneros, Funcionalismo 

Linguístico, modelo CARS. 
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ABSTRACT 

This dissertation presents a study of the genre academic review, noting, in 

particular, the rhetoric organization and the usage of Complex Noun Phrases (from now 

on abbreviated NP).  The theoretical approach gathers ideas of Genre Analysis and 

Linguistic Functionalism. For the analysis the rhetorical organization of the Academic 

Review, we apply the model know as CARS  (Create a research space) by John M. 

Swales (1990) adapted by Motta-Roth (1995). The corpus is constituted by 12 

Psychoanalysis review and 10 of Linguistics published in journals. For this research, we 

analyzed the pattern of rhetoric organization and the differences between the two areas. 

Regarding the use of NPs, we observed a correlation between its use and the genre 

academic review. The motivation for this choice comes from the fact that the academic 

reviews have more summarized and compact information, because it is expected that the 

reviewer develop a synthesis and an evaluation of the book, resulting in the use of 

complex NP. NPs have been considered complex if they have three or more 

constituents. . The analysis explored the informational status (Cf. PRINCE, 1981) and 

the end weight (WASOW, 1997). The criteria for measuring the degree of complexity 

of the NPs were: the number of lexical items, the presence of nominalization, the 

occurrence of embedding,  the syntactic function of NPs, the position in the sentence 

and the informational status. The results evidence that the Brazilian review shows some 

differences compared to the pattern found by Motta-Roth (1995). Regarding, high 

incidence of nominalizations was found and embedding.  
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1. Introdução  

 

O estudo de gêneros textuais tem sido de bastante interesse para pesquisadores 

universitários e professores da rede básica de ensino. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) têm cada vez mais destacado a importância do ensino de Língua 

Portuguesa a partir de gêneros. A orientação dada pelos manuais é capacitar o aluno 

para produzir os diferentes gêneros, pois isso poderá e deverá ser cobrado na sua vida 

adulta. Em relação aos pesquisadores, linguistas têm se preocupado cada vez mais  em 

descrever diferentes gêneros do domínio acadêmico. Destaca-se o linguista John M. 

Swales (1981,1990) com o seu trabalho pioneiro sobre o gênero Introdução de artigos 

de pesquisa e o seu modelo CARS (Create a research space).  

Tendo em vista esse cenário, a escolha do gênero acadêmico resenha justifica-se por 

ser um gênero ensinado e pesquisado. Entretanto, poucos estudos sobre esse gênero 

foram feitos por pesquisadores de cunho funcionalista. A fim de delimitar o nosso 

objeto de estudo, investigaremos dois aspectos: a organização retórica e o uso de 

Sintagmas Nominais Complexos. Utilizaremos como corpus resenhas das áreas de 

Psicanálise e Linguística, publicadas em periódicos.  

Para o estudo da organização retórica, utilizamos como base teórica os estudos de 

Swales(1990) e principalmente o seu modelo CARS. O modelo surgiu com base nos 

estudos do autor sobre introduções de artigos de pesquisa e foi desenvolvido e adaptado 

a outros gêneros por diferentes pesquisadores. Biasi-Rodrigues (1998) faz um estudo 

sobre a organização retórica de resumos de dissertações e propõe uma adaptação do 

modelo CARS para esse gênero. Motta-Roth (1995) realiza um estudo sobre resenhas 

americanas e como resultado também propõe uma adaptação para resenhas acadêmicas. 

Nesta dissertação, utilizaremos como base essa última adaptação do modelo CARS para 

as resenhas brasileiras. Temos o intuito de descrever as possíveis diferenças e 

semelhanças em relação ao modelo proposto por Motta-Roth (op. cit.) e as possíveis 

diferenças e semelhanças entre as áreas de Psicanálise e Linguística.  

Para o estudo do uso dos SNs complexos, tomamos como bases estudos feitos por 

Paredes Silva (2011) que apontam a produtividade dessa construção em gêneros 

acadêmicos. De fato, ao investigar essas construções em artigos acadêmicos (cf. 

Almeida, 2012), observamos uma alta presença de SNs complexos. Para este estudo 
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tomaremos como base princípios do funcionalismo norteamericano e observaremos a 

correlação entre os aspectos formais: (i) densidade lexical, (ii) o uso ou não de 

nominalizações, (iii) o número de encaixes; e os aspectos sintáticos-discursivos: (v) a 

função sintática do SN, (vi) sua posição na oração e (vii) o status informacional. 

Interessa-nos observar também em quais partes da resenha encontramos o maior número 

de SNs complexos.  

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos. No capítulo 1, temos a presente 

introdução, na qual apresentamos o tema e os objetivos da nossa pesquisa. No capítulo 

2, definimos o aparato teórico em que nos baseamos, especificamente, Análise de 

Gêneros e Linguística Funcional. No capítulo 3, apresentamos o corpus utilizado e a 

metodologia aplicada para a análise dos dados. Expomos ainda as hipóteses que 

nortearam a nossa pesquisa.  No capítulo 4, apresentamos a nossa análise e os resultados 

encontrados na aplicação do modelo CARS e no uso de SNs complexos. No capítulo 5, 

apresentamos as conclusões da nossa pesquisa. Por fim, o capítulo 6 apresenta as 

referências utilizadas. Seguem-se ainda, nos anexos, duas resenhas acadêmicas, sendo 

uma de Psicanálise e uma de Linguística.   
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2. Pressupostos Teóricos 

 

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que serviram como base para o 

nosso estudo. Por um lado, nosso trabalho vincula-se à Análise de Gêneros, pois temos 

como objeto de estudo o gênero Resenha Acadêmica e buscamos investigar como esse 

gênero é organizado. Por outro lado, utilizamos conceitos do Funcionalismo 

norteamericano, tendo em vista que trabalhamos com a língua em uso e buscamos uma 

correlação entre forma e função.  

Assim, na primeira parte deste capítulo, apresentamos os principais autores que 

norteiam a nossa pesquisa, tecemos algumas generalizações sobre a Resenha Acadêmica 

e mostramos o modo como a analisamos. Na segunda parte, apresentamos os conceitos 

do Funcionalismo norteamericano que iremos utilizar, com o objetivo de auxiliar a 

correlação entre o uso do SN complexo e a estrutura do gênero. 

 

2.1 Análise de Gêneros  

        2.1.1  A proposta de Bakhtin 

 Os textos atribuídos a Bakhtin ou ao círculo de Bakhtin provavelmente foram 

produzidos entre 1919 e 1979, mas somente depois da década de 60 começaram a ser 

divulgados e traduzidos. (cf. Rodrigues; 2005). Com a obra Estética da criação verbal 

([1979] 2003), o autor trouxe uma nova perspectiva para os gêneros discursivos. 

 O diferencial de Bakhtin ([1979] 2003) foi ter trazido o conceito gênero do 

discurso para os textos não literários e o tê-lo colocado como o centro da comunicação 

humana. O autor define gêneros como “tipos de enunciados relativamente estáveis”. 

Estáveis, por possuírem traços que os fazem ser reconhecidos pelos falantes. Entretanto, 

são relativamente estáveis, pois podem mudar, já que são situados sócio-historicamente.  

  Para Bakhtin ([1979] 2003), enunciado é diferente de oração ou frase. Enunciado 

pode significar frase mais interação social. Sendo assim, na interação social utilizamos 

enunciados relativamente estáveis, em outras palavras, utilizamos gêneros, como 

podemos observar na citação a seguir:  
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“A língua materna não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e 

gramáticas, mas de enunciações concretas [enunciados concretos] que nós 

mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva 

com as pessoas que nos rodeiam. Assimilamos as formas da língua somente nas 

formas das enunciações [enunciados] e justamente com essas formas. As formas 

da língua e as formas típicas de enunciado, i. é, os gêneros do discurso, chegam 

à nossa experiência e à nossa consciência em conjunto e estreitamente 

vinculadas. Aprender a falar significa aprender a construir enunciados.” 

(Bakthin, 2003ª [1952-1953], p. 282-283)  

    O texto amplamente contemporâneo enfatiza que os gêneros de discurso são 

essenciais na comunicação. Os gêneros discursivos estão presentes desde as interações 

mais simples como a conversa face a face até as interações mais complexas como os 

romances e os gêneros acadêmicos. Bakthin ([1979] 2003) diferencia esses conjuntos de 

gêneros discursivos. O primeiro é classificado como gêneros primários, o segundo como 

secundário. Os gêneros discursivos primários são aqueles que utilizamos na interação 

cotidiana, como, por exemplo, a conversação oral e o bilhete, e os secundários são os 

mais complexos e mais elaborados, como, por exemplo, o romance e o discurso 

científico.  

 De uma forma geral, segundo Rodrigues (2005; p. 165):  

“os gêneros correspondem a situações de interação verbal típica (mais ou menos 

estabilizadas e normativas): cada gênero está vinculado a uma situação social de 

interação, dentro de uma esfera social; tem sua finalidade discursiva, sua 

própria concepção de autor e destinatário.”   

 Em relação à estrutura dos gêneros, o autor aponta três características, são elas: a 

construção composicional, o estilo e o conteúdo temático. A construção composicional 

relaciona-se à forma como um gênero está organizado, a sua estrutura. O estilo diz 

respeito à forma como cada falante produz o seu texto, em outras palavras, “todo 

enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em qualquer campo da 

comunicação discursiva – é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve). ” (BAKHTIN, op. cit., p. 265).  Já o conteúdo temático é 

está relacionado ao assunto a ser tratado ou a seleção de temas.  
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 Como foi mencionado anteriormente, Bakhtin ([1979] 2003) foi o primeiro a 

utilizar o conceito de gênero separado da Literatura. Dessa forma, mesmo não utilizando 

o autor para a nossa análise, os seus estudos influenciaram e influenciam os estudos 

subsequentes sobre gênero e, por isso, não poderia deixar de ser mencionado.  

2.1.2 A proposta de John M. Swales  

 Há duas décadas Sunny Hyon publicou um artigo intitulado “Genre in three 

traditions: Implications for ESL”. Nesse artigo, Hyon (1996) mostrou que a área 

conhecida como Análise de Gêneros pode ser dividida em três tipos: Inglês com 

Propósitos Específicos (ESP), Nova Retórica Americana e Linguística Sistêmico 

Funcional. Interessa-nos, particularmente, a primeira área denominada ESP. Essa linha 

teórica utiliza o gênero como uma “ferramenta pedagógica” na pesquisa e no ensino de 

ESP. O pioneiro nessa área foi Swales (1990) com a obra Genre Analysis: English in 

Academic and Research Settings. O autor inicia essa obra “identificando duas 

características chaves das abordagens de gênero em ESP: o foco no inglês acadêmico e 

na pesquisa (que se expandiria para incluir o inglês profissional) e o uso da análise de 

gêneros para fins aplicados.” (p.61). Ao longo de seus trabalhos o autor se volta 

especificamente para a descrição de gêneros do domínio acadêmico em inglês. Por isso,  

tomamos como base teórica os seus trabalhos.   

 Para chegar ao conceito de gênero, o autor utiliza quatro perspectivas teóricas, 

como mostram Hemas e Biasi-Rodrigues (2005), são elas: folclore, estudos literários, 

Linguística e estudos de retórica. O folclore traz para o conceito de gênero a ideia de 

que ele possui uma forma específica, que tende a não sofrer mudanças ao longo do 

tempo, mas a função desses gêneros em determinadas comunidades pode mudar. Os 

estudos literários enfocam como os gêneros são instáveis e a originalidade de um autor 

está no fato de quebrar as expectativas do leitor. A área da Linguística evitou durante 

um determinado tempo usar o termo gêneros para que não fosse confundido com 

gêneros literários. Um dos primeiros linguistas a utilizar esse termo foi Saville-Troike 

(1982; apud Swales, 1990). O autor classificou gêneros como eventos comunicativos, 

citando como exemplo, uma piada, uma conferência, uma saudação, entre outros. O 

último campo, os estudos retóricos, classifica os diversos tipos de discurso. Os discursos 

mudam o tempo todo, pois estão sempre relacionados ao contexto discursivo.  
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 Esses quatro campos teóricos ajudam a compor o seu conceito de gênero, que, 

por sua vez, compreende cinco características. A primeira é o fato de os gêneros 

discursivos serem uma classe de eventos comunicativos. A segunda característica é o 

propósito comunicativo. Segundo Swales (1990), uma classe de eventos comunicativos 

compartilha sempre um ou mais propósitos comunicativos, ou seja, compartilha 

objetivos que são reconhecidos pela comunidade. A terceira característica é a 

prototipicidade. Os gêneros possuem características típicas que são reconhecidas pela 

comunidade.  Segundo o autor, os gêneros possuem uma razão ou lógica subjacente. 

Essa quarta característica significa que os gêneros possuem uma lógica própria e essa 

lógica se relaciona diretamente com o propósito. A última característica é a 

terminologia utilizada pela comunidade. A comunidade reconhece um determinado 

gênero, e por isso, nomeia-o.  

 Atrelada ao conceito de gênero, encontra-se a noção de comunidade discursiva. 

Segundo o autor, as comunidades discursivas são:  

redes discursivas sociorretóricas que se formam a fim de atuar em torno de um 

conjunto de objetivos comuns. Uma das características que os membros 

estabelecidos dessas comunidades possuem é a familiaridades com gêneros 

particulares que são usados em causas comunicativas desse conjunto de 

objetivos. Em consequência, gêneros são propriedades de comunidades 

discursivas; o que quer dizer que gêneros pertencem a comunidades discursivas, 

não a indivíduos, a outros tipos de grupos ou a vastas comunidades de fala. 

(Swales, 1990, p.9, upud Biasi-Rodrigues, 1998) 

 Com base nos estudos sobre gênero, pesquisas do autor sobre o tema resultaram 

em um modelo denominado CARS (Create a Research Space). Como veremos no 

próximo item, através desse modelo o autor busca analisar os movimentos retóricos de 

um gênero. Esse modelo permite-nos observar de um modo mais formal a estrutura 

regular de um gênero e diferenciá-lo de outros gêneros.  

  Além dos movimentos retóricos, estudos em ESP também analisam aspectos 

linguísticos. Segundo Bawarshi & Reiff (2013), é possível definir algumas 

características típicas dos estudos em ESP:  

Uma abordagem à análise de gêneros típica de ESP começaria, por exemplo, 

pela identificação do gênero dentro de uma comunidade discursiva e pela 
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definição do propósito comunicativo que o gênero deve realizar. Em seguida, a 

análise se voltaria para o estudo da organização do gênero – sua estrutura 

esquemática -, muitas vezes caracterizada pelos “movimentos” retóricos 

realizados e, finalmente, para o exame dos aspectos textuais e linguísticos 

(estilo, tom, voz, gramática, sintaxe) que os movimentos retóricos realizam. 

(p.67) 

Este trabalho, ao contrário dos trabalhos de Swales (op. cit.) e dos que se 

enquadram na área ESP, não pretende fazer uma análise visando a fins didáticos e, sim 

uma análise mais detalhada do gênero Resenha Acadêmica. Por isso, através de uma 

análise empírica, buscamos definir o propósito comunicativo, os movimentos retóricos 

encontrados nas resenhas analisadas e analisar um aspecto linguístico, o SN complexo. 

 Outros estudos também buscaram caracterizar um gênero com base em aspectos 

linguísticos. Biber (1996), em seu livro University Language tendo como linha teórica a 

Linguística de Corpus, observou contrastes entre a língua oral e escrita acadêmica. A 

partir de uma análise em que se observou a frequência de traços linguísticos em uma 

aula e em textbooks, o autor observou que em uma aula usaram-se poucos tipos 

diferentes de palavras, mas essas palavras apareceram com alta frequência. Em 

contraste, na modalidade escrita (textbooks) encontraram-se diferentes tipos de palavras 

(especialmente diferentes nomes), mas nenhuma dessas palavras ocorreu com alta 

frequência. O autor também observou que a linguagem escrita tende a usar mais nomes 

do que qualquer outra classe de palavra. Para o autor, a alta frequência de nomes pode 

ser associada com a alta carga informativa.  

 Além da concepção de gênero de Swales (op. cit.), consideramos o conceito 

proposto por Marcuschi (2002), em que gênero é considerado um fenômeno social e 

histórico. Os gêneros “caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e 

plásticos” (p.19). Adotamos também a noção de domínio discursivo “para designar uma 

esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana”. O domínio não se 

confunde com gênero, pois um domínio discursivo abrange mais de um gênero. Nesta 

pesquisa, temos como foco o domínio acadêmico, que abrange, além do gênero resenha, 

os gêneros artigo científico, dissertação, tese, comunicação, palestra, entre outros.  

 Dessa forma, com base nos trabalhos de Swales (1990), Biber (1996) e 

Marcuschi (2002), procuramos fazer um estudo mais detalhado das resenhas 
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acadêmicas, buscando regularidades entre elas. Nesse sentido, nossa análise leva em 

conta o propósito comunicativo, os movimentos retóricos e correlação com o uso de 

SNs Complexos.   

2.1.3 O modelo CARS  

 Com base em um corpus constituído por 48 introduções de artigos de pesquisa, 

Swales (1984) desenvolveu o modelo CARS. Nessa pesquisa, o autor observou que as 

Introduções de artigos de pesquisa tinham regularidades. Em outras palavras, existiam 

etapas, movimentos retóricos (moves) que eram comuns entre elas. Foram encontrados 

quatros movimentos (moves), são eles: movimento 1 – estabelecer o campo de pesquisa; 

movimento 2- sumarizar pesquisas prévias; movimento 3- preparar a presente pesquisa, 

movimento 4- introduzir a presente pesquisa (Swales, 1984, p.80). Os movimentos 

(moves) são unidades temáticas ou, segundo Meurer (1997), unidades retóricas.  

Swales (1990), ao revisar seu trabalho anterior, reduziu de 4 movimentos para 3 

e subdividiu-os em passos (steps), que por sua vez, podem ser opcionais ou 

obrigatórios, como podemos observar no figura 1
1
.  

 

Move I – Estabelecer um território 

 S1- Alegando centralidade  

      e/ou 

 S2- Fazendo generalização(ões) tópica(s) 

    e/ou 

 S3- Revisando itens de pesquisas prévias 

 

Move 2 – Estabelecendo um nicho 

 S1A- Contra-argumentos 

  ou 

 S1B – Indicando uma lacuna 

  ou  

 S1C – Levantando questões  

  ou  

                                                           
1
 Mantivemos os termos em inglês na reprodução do esquema. 
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 S1D – Continuando uma tradição 

  

Move 3 – Ocupando o nicho  

 S1A – Delineando os propósitos  

  ou  

 S1B – Anunciando a presente pesquisa   

  ou  

 S2 -  Anunciando as descobertas principais  

 S3 – Indicando a estruturado AP. 

 

Figura 1 – Modelo CARS para introduções de artigos (Swales, 1990:141) 

 

Esse modelo está em consonância com o conceito de gênero proposto pelo autor. 

Os gêneros possuem características típicas que são reconhecidas pela comunidade, ou 

seja, o falante possui uma expectativa do que encontrar em determinado gênero. Nos 

termos de Swales (op. cit.), eles possuem movimentos (moves) que os tornam 

conhecidos e nomeados. Por ser um evento comunicativo, o gênero é influenciado pelo 

seu contexto comunicativo, havendo, portanto, variações dentro de um mesmo gênero. 

Essa variação é vista nos passos (steps) que podem ocorrer ou não em um gênero. 

 Podemos traçar um paralelo da abordagem de Swales (op. cit.) com a proposta 

de Halliday e Hasan (1976). Com base na linguística sistêmico-funcional, Hasan (1996) 

propõe a Estrutura Potencial do Gênero (EPG). O gênero possui alguns elementos 

específicos, opcionais e obrigatórios, na sua estrutura. Em um gênero como “encontro 

de compra e venda”, a saudação e a despedida são elementos opcionais, enquanto que a 

“solicitação de informação” e a “compra” são elementos obrigatórios. Segundo Motta-

Roth e Heberle (2005), “O objetivo da EPG é dar conta do leque de opções de estruturas 

esquemáticas específicas potencialmente disponíveis aos textos de um mesmo 

gênero”(p.19).  

 Apesar dos estudos de Swales (1990) se relacionarem bastante com os estudos 

de Halliday e Hasan (1976), pois ambos valorizam a organização composicional do 

gênero, nosso objetivo é utilizar apenas o modelo proposto por Swales (1990) e por 

pesquisadores que utilizaram e adaptaram o modelo CARS, como iremos tratar mais 

detalhadamente no próximo item.  
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2.1.4 Aplicações do modelo CARS 

 Como dito anteriormente, diversos pesquisadores aplicaram e adaptaram o 

modelo CARS. Como mostra Biasi Rodrigues (1998), Wood (1982) aplicou o modelo a 

textos de Química, especificamente nas seções de métodos e resultados; Crooks (1987) 

utilizou o modelo em textos científicos de áreas diversas. Para esta dissertação, nos 

interessam especificamente os estudos de Motta-Roth (1995) e de Biasi-Rodrigues 

(1998).  

 Motta-Roth (1995) utilizou e adaptou o modelo CARS a resenhas acadêmicas. 

Em sua análise, a autora utilizou 180 resenhas acadêmicas divididas entre as áreas de 

Linguística, Química e Economia. A autora propôs um modelo com “quatro 

movimentos retóricos (moves) realizados por dez estratégias retóricas (passos)”. (p.95) 

A seguir, na figura 2, podemos visualizar a proposta de Motta-Roth (1995). 

 

Movimento 1 APRESENTANDO O LIVRO   

Passo 1 Definindo o tópico geral do livro e/ ou  

Passo 2 Informando sobre a virtual audiência e/ ou  

Passo 3 Informando sobre o/a autor/a e/ ou  

Passo 4 Fazendo generalizações e/ ou  

Passo 5 Inserindo o livro na área  

     Movimento 2 ESQUEMATIZANDO O LIVRO   

Passo 6 Delineando a organização geral do livro e/ ou  

Passo 7 Definindo o tópico de cada capítulo e/ ou  

Passo 8 Citando material extratexto    

     Movimento 3 RESSALTANDO PARTES DO LIVRO   

Passo 9 Avaliando partes específicas   

     Movimento 4 FORNECENDO AVALIAÇÃO FINAL DO LIVRO   

Passo 10ª Recomendando/desqualificando o livro ou  

Passo 10B Recomendando o livro apesar das falhas   

 

FIGURA 2-Descrição esquemática da organização em resenhas acadêmicas (MOTTA-ROTH, 1995, p. 

142). 
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 O primeiro movimento APRESENTANDO O LIVRO é subdividido em quatro 

passos opcionais. O resenhista pode apresentar o tópico geral do livro a ser resenhado, 

informar sobre o eventual público, inserir informações sobre o autor, fazer algumas 

generalizações acerca do livro ou inserir o livro em uma determinada área de 

conhecimento.  

 O segundo movimento ESQUEMATIZANDO O LIVRO possui três passos 

opcionais: especificar a organização do livro, definir tópico de cada capítulo ou citar um 

material utilizado além do livro.  

 O terceiro movimento RESSALTANDO PARTES DO LIVRO possui apenas 

um passo obrigatório: avaliando partes específicas do texto. Nessa parte, o resenhista irá 

ressaltar as partes mais importantes, argumentando positiva ou negativamente sobre 

cada parte.  

 O último movimento FORNECENDO AVALIAÇÃO FINAL DO LIVRO 

possui duas opções de passos. O resenhista pode recomendar ou desqualificar o livro ou 

pode recomendar o livro apesar das falhas encontradas.  

 Esse modelo CARS é uma generalização das estruturas encontradas no corpus 

utilizado pela autora. Por ser uma generalização, algumas resenhas podem não 

apresentar todos os passos descritos, e, até mesmo, deixar de apresentar um ou outro 

movimento. O objetivo do modelo é mostrar de uma forma geral que as resenhas 

acadêmicas possuem uma estrutura regular, assim como outros gêneros textuais. 

  Além de mostrar a estrutura regular das resenhas, o trabalho de Motta-Roth 

(1995) também procurou observar se as resenhas acadêmicas apresentavam diferenças 

entre as áreas de conhecimento. A análise mostrou que as resenhas de Química e 

Linguística tendem a ser mais descritivas, já as de Economia mais avaliativas. 

 Em estudo posterior realizado por Motta-Roth e Hendges (1996), o modelo 

CARS foi adaptado a resumos de artigos de pesquisa, utilizando como corpus 30 

resumos em inglês e 30 em português.  Com base nesse modelo, Biasi-Rodrigues (1998) 

investigou 134 resumos de dissertação de mestrado e o objetivo era observar se os 

resumos tinham um padrão composicional, configurando, portanto, um gênero. A autora 

observou como ocorre a distribuição de informações nos resumos, considerando a 



 

12 
 

comunidade discursiva e o público alvo. O estudo mostrou que, assim como as resenhas 

acadêmicas, os resumos também possuem uma estrutura composicional regular.  

 Carvalho (2002) também aplicou o modelo proposto por Motta-Roth (1995) a 

resenhas acadêmicas. O corpus foi composto por 40 resenhas de literatura, sendo 20 de 

inglês, 20 de português. O estudo tinha como um dos objetivos observar se a 

organização retórica era diferente em cada língua. A principal diferença encontrada em 

seu trabalho foi em relação ao último movimento FORNECENDO AVALIAÇÃO 

FINAL DO LIVRO. A autora observou que as resenhas americanas tendem a fazer mais 

críticas negativas do que positivas, enquanto as resenhas brasileiras tendem a fazer, 

quase que exclusivamente, críticas positivas sobre o livro.  

 Nesta dissertação, aplicamos ao português o modelo de Swales (op. cit.) 

conforme adaptado por Motta-Roth (1995) para as resenhas acadêmicas do inglês. 

Nossa análise tem como objetivo observar se há regularidades nas resenhas do 

português, se existe diferença composicional entre as áreas de Linguística e Psicanálise 

e se os SNs complexos tenderiam a aparecer preferencialmente em algum movimento.   

2.1.5 Os gêneros acadêmicos  

 Os gêneros do domínio acadêmico são reconhecidos pela comunidade por ter 

características em comum. Os gêneros, orais ou escritos, apresentam um maior grau de 

formalidade, uma escrita ou fala mais cuidada e monitorada, e possuem uma maior 

complexidade.  

 Segundo Biasi-Rodrigues (op. cit.), os textos de pesquisa
2
 possuem um padrão 

genérico, identificado pelos membros da comunidade acadêmica. Os textos acadêmicos 

tendem a possuir em geral: “Introdução. Método. Resultados e Discussão.” (p. 51). Esse 

padrão é conhecido na literatura pela sigla IMRD. O texto acadêmico tende a ter uma 

composição mais rígida ou menos flexível, pois está sujeito a um maior nível de 

monitoramento. Ao escrever uma dissertação ou tese, por exemplo, é esperado que o 

texto obedeça a certos padrões, o que será cobrado também pelos avaliadores. Outros 

textos como artigos, resenhas e resumos tendem a passar por uma avaliação dos editores 

do periódico antes da sua publicação. Assim, textos acadêmicos tendem a ser revisados 

diversas vezes e por mais de uma pessoa.   

                                                           
2
 O termo “textos de pesquisa” é adotado pela Biasi-Rodrigues em sua tese de doutorado.  
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  Essas características fizeram muitos pesquisadores terem interesse no ensino dos 

gêneros acadêmicos. Recentemente, a editora Parábola publicou uma série chamada 

Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. Entre os diversos números, um é 

denominado Planejar gêneros acadêmicos, em que as autoras enfatizam o seguinte 

aspecto:  

Ao iniciarmos a coleção “Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos”, 

fomos movidas pela constatação das crescentes dificuldades que os alunos dos 

cursos de graduação e até mesmo de mestrado e doutorado encontram quando se 

defrontam com a necessidade de produzir textos pertencentes a gêneros da 

esfera tipicamente acadêmica e/ou cientifica.  Esse é o caso, por exemplo, da 

produção de resumos escolares, de resenhas críticas, de relatórios, de projetos 

de pesquisa e artigos científicos, entre outros. (Machado, Lousada, Abreu-

Tardelli, 2005, p.13) 

 Essa série da Parábola mostra como os pesquisadores, iniciantes ou não, ainda se 

sentem inseguros ao escreverem textos acadêmicos. Esse domínio possui bastante 

produtividade em diversas áreas do conhecimento, porém ainda há poucos estudos 

linguísticos sobre eles. Como foi dito por Biasi-Rodrigues (1998; p. 55):  

Apesar da crescente produtividade e especialização dos textos acadêmicos 

científicos em diversas áreas disciplinares, sua estrutura não tem sido alvo de 

uma descrição para além do modelo clássico (IMRD) de distribuição das 

informações e, em geral, com base normativa. O mais recente referencial que se 

tem na literatura é o modelo de Swales (1981 e 1990), originado da análise e 

descrição de introduções de artigos de pesquisa (AP), que descrevemos no 

capítulo anterior. Trata-se de um trabalho singular no campo da Análise de 

Gêneros, cuja plasticidade permite adaptações e amplia as possibilidades de se 

chegar a uma descrição pormenorizada de cada gênero.  

 A série mencionada também possui um volume dedicado à Resenha. Nesse 

volume as autoras mostram as características prototípicas das resenhas e pedem para o 

leitor identificá-las. As características citadas pelas autoras são: “Livro resenhado, autor 

do livro, contextualização do livro, tema do livro, autor da resenha, área em que se 

insere o resenhista, veículo em que ela foi publicada e livros citados nas referências 

bibliográficas”. (p.33) As autoras também afirmam que “as resenhas se caracterizam por 

apresentarem pelo menos dois movimentos básicos: a descrição ou o resumo da obra e 
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os comentários do produtor da resenha”. Como podemos observar algumas 

características coincidem com as mencionadas por Motta-Roth. (op. cit.), mostrando que 

é importante para o ensino de um gênero determinar suas características prototípicas. 

Outra questão importante foi a utilização do termo “movimento” nos remetendo aos 

estudos de Swales (op. cit.).  

Como foi dito por Biasi-Rodrigues (op. cit.), a maior referência nos estudos 

linguísticos dos gêneros acadêmicos têm sido Swales (op. cit.). Por isso, como foi 

mostrado anteriormente, utilizamos a sua proposta como base para a nossa análise.  

2.1.6 A Resenha Acadêmica  

 Escolhemos trabalhar com a resenha acadêmica por ser um gênero que possui as 

informações compactadas, já que precisa resumir um determinado livro. A característica 

de compactar as ideias nos é importante, pois acreditamos que favoreça o uso de SNs 

complexos, o que também pretendemos analisar nesta pesquisa. 

A resenha acadêmica é destinada ao um público leitor especializado. São textos 

não muito longos, quando comparados com artigos acadêmicos, e escritos por 

especialistas de uma determinada área.  

 O gênero em questão tem uma estrutura composicional característica: precisa 

apresentar algumas informações, como autor, resumo do livro, pode haver ou não 

comparação com livros do mesmo autor, avaliar e recomendar o livro. (cf.MOTTA-

ROTH,2005).Apesar de ser um gênero com características estruturais definidas, estudos 

mostram que as resenhas podem apresentar diferenças, dependendo da área do 

conhecimento e da cultura em que se produzem.  

Como dito anteriormente, Motta-Roth (op. cit.), com base em sua análise de 

resenhas americanas de Linguística, Química e Economia, encontrou diferenças 

composicionais entre as áreas estudadas. Segundo esse estudo, as resenhas de Química e 

Linguística são mais descritivas, enquanto as resenhas de Economia são mais 

avaliativas.  

 

Assim, segundo Motta-Roth (2005; p.21): 
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Os estágios do texto, dedicados à descrição e avaliação de partes mais 

significativas do livro, tendem a ser mais extensos e a usar sentenças 

sintaticamente complexas (p. ex., subordinação) em razão do seu caráter mais 

explicitamente argumentativo do que nos estágios de abertura e fechamento do 

texto. Explicar as razões para avaliações positivas ou negativas demanda, por 

parte do resenhador, uma retórica elaborada.  

 

 O fato de as resenhas analisadas pela autora possuírem sentenças sintaticamente 

mais complexas nas partes de descrição e avaliação nos motivou a questionar se nessas 

partes também encontraríamos mais SNs complexos. Por isso, um de nossos objetivos é 

observar em quais movimentos há mais SNs complexos.   

Carvalho (2005) analisa 40 resenhas acadêmicas de literatura, sendo 20 resenhas 

brasileiras e 20 americanas, publicadas em periódicos. A hipótese central do seu 

trabalho é: “se os usuários de um idioma favorecem certa organização retórica, o fato 

pode vir a interferir na leitura em outra língua cuja preferência retórica seja diferente”. 

Para analisar cada organização retórica, a autora também faz uso do modelo CARS de 

Swales (1990). Como dito anteriormente, a maior diferença encontrada pela autora foi 

no último movimento Fornecendo Avaliação do Final do Livro
3
. A autora conclui: 

Usuários da língua inglesa que passem a ler resenhas em português podem 

chegar à conclusão de que os textos seriam melhor caracterizados como “ação 

entre amigos”(...). Portanto, para estes leitores, a resenha acadêmica em 

português deixaria de atender aos propósitos do gênero, (...). Já os usuários de 

língua portuguesa que passassem a ler resenhas em inglês, talvez se mostrassem 

um pouco irritados perante as críticas apontadas por julgá-las demasiadas ou até 

improcedentes, como se o papel do resenhista fosse o de “apontar defeitos”. 

(Carvalho, 2005:148) 

 Assim, Motta-Roth (2005) e Carvalho (2005) mostram que mesmo em um 

gênero com uma composição rígida, pode haver diferenças composicionais de uma área 

para a outra e de uma cultura para outra.  

Apesar de ser um gênero essencial para a divulgação de trabalhos e para a 

divulgação de uma área de conhecimento, a resenha acadêmica não parece ser um dos 

                                                           
3
 Ver página 9.  
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meios preferidos de publicação dos pesquisadores. Ao longo da nossa coleta do corpus, 

observamos que os periódicos possuem poucos exemplares de resenhas, dando mais 

espaço para artigos acadêmicos. O motivo dessa pouca produtividade nos parece estar 

relacionado ao baixo reconhecimento no meio acadêmico.  

2.2 Funcionalismo Linguístico  

Esta dissertação utiliza conceitos do Funcionalismo norteamericano, que propõe que 

o estudo da língua deve ser feito sempre levando em conta o seu contexto discursivo. A 

corrente Funcionalista defende principalmente que a gramática da língua é motivada 

pelo contexto de uso, não sendo, portanto, um fenômeno isolado e abstrato. Essa 

corrente se opõe à teoria formalista, que tem como objeto de estudo a língua como um 

sistema autônomo e independente do uso.  

Sob a perspectiva funcionalista, a gramática da língua só possui significado ao ser 

analisada em seu uso real. Segundo Pezzati (2004, p. 12), “a linguagem é vista como 

uma ferramenta cuja forma se adapta às funções que exerce e, desse modo, ela pode ser 

explicada somente com base nessas funções, que são em última análise, comunicativas”. 

Ao considerar que a gramática e o discurso estão intrinsicamente ligados, os estudos 

funcionalistas são feitos com base em dados empíricos, ou seja, retirados de situações 

reais de comunicação. Como mostra Butler (2005), nosso discurso é organizado em 

estruturas que reconhecemos como conversas, palestras, reunião de comitê, cartas 

formais e informais, em outras palavras, nosso discurso é organizado em forma de 

gêneros, e, por isso, para o estudo de cunho funcional é indispensável que os dados 

sejam retirados de situações reais de comunicação.   

Dessa forma, os estudos funcionalistas têm como uma questão central entender 

como o discurso é organizado. Por isso, sempre buscaram entender os princípios que 

influenciam a organização do discurso. Dentre os princípios estudados pelo 

funcionalismo, dois são importantes para a nossa pesquisa: o principio da 

informatividade e da iconicidade.  

 

 

 



 

17 
 

2.2.1 Informatividade  

O princípio da informatividade está relacionado ao grau de conhecimento de uma 

determinada informação no discurso. No nosso discurso, temos a consciência de que 

algumas informações já foram mencionadas e outras não, ou seja, algumas informações 

são novas e outras velhas. Segundo Cunha (2008), “O princípio da informatividade 

focaliza o conhecimento que os interlocutores compartilham, ou supõem que 

compartilham, na interação verbal.” (p.166) 

Prince (1981, 1992) propõe que as entidades do discurso, expressas por SNs, podem  

ser classificadas em três categorias: novas, evocadas (velhas) ou inferíveis. 

Classificamos como nova, quando é a primeira vez que uma entidade é mencionada no 

discurso. A classificação como nova pode ser subdividida em: nova em folha (brand-

new) e disponível. Uma entidade é considerada brand-new quando é mencionada pela 

primeira vez no discurso e a sua menção é totalmente inesperada para o ouvinte. 

Consideramos disponível uma entidade que é nova no discurso, mas possui um referente 

único, como, por exemplo, o sol ou a lua. Neste trabalho, entretanto, não iremos utilizar 

as subdivisões dessa categoria propostas por Prince (op. cit.)
4
. As entidades são 

consideradas evocadas ou velhas quando já foram mencionadas antes no discurso ou 

estão presentes na situação comunicativa. Como inferíveis, consideramos aquelas 

entidades que não foram propriamente mencionadas no discurso, mas são facilmente 

recuperadas ou deduzíveis pelo contexto. 

 A autora também mostra que o status informacional de uma entidade 

correlaciona-se com a sua função sintática. A partir da análise das entidades 

mencionadas em uma carta, Prince (1992) observa que os elementos na posição de 

sujeito tendiam a expressar uma informação velha. Esse aspecto corrobora estudos 

feitos com SNs complexos. Ximenes (2013), com base em um estudo de SNs 

complexos em artigos de divulgação científica, observou que as informações novas 

tendiam a ser expressas em SNs com a função sintática de objeto e as informações 

velhas como sujeito. Almeida (2012), a partir de um estudo com artigos acadêmicos, 

também observou que as informações velhas tendiam a vir à esquerda do verbo, 

enquanto que as informações novas tendiam a vir à direita do verbo.  

                                                           
4
 Em Prince (1992), essa classificação é, inclusive, reformulada. 
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 Outro autor que também buscou entender o grau de familiaridade que os 

participantes de um discurso têm com os conceitos utilizados foi Chafe (1994). 

Diferentemente de Prince (1992), o autor utiliza-se de uma perspectiva mais cognitivista 

da linguagem e realiza uma análise com base no grau de ativação de uma determinada 

entidade na mente do falante. O autor classifica a informação como ativada, semi-

ativada e não-ativada, considerando o custo de ativação e o grau e armazenamento da 

informação na mente do falante.  

 Na proposta de Chafe (1994), nosso interesse recai, particularmente, na chamada 

restrição do sujeito leve. O autor mostra que o sujeito tende a ser leve, ou seja, com 

pouca complexidade, facilitando o custo de ativação para o falante. Por ser o ponto de 

partida, o sujeito tende a ter informações ativadas ou semi-ativadas, dificilmente 

informações não-ativadas, pois elevaria o custo de ativação para o falante. Por isso, 

sintagmas mais pesados viriam preferencialmente pospostos ao verbo, assim como as 

informações novas.  

A questão da ordem de constituintes também foi vista por Wasow (1997). O 

linguista realiza um estudo com o objetivo de investigar o que poderia influenciar a 

ordem de um constituinte na oração. Ao observar a mudança de ordem entre objetos 

diretos e indiretos no inglês, ou seja, em que casos o objeto indireto precedia o direto, 

procurou investigar quais fatores estariam influenciando essa mudança. Nesse estudo, o 

autor enumera medidas que poderiam influenciar o peso de constituintes, chamadas pelo 

autor de criteria of heaviness e measures of weight. Entre essas medidas, quatro são 

importantes para nossa pesquisa: o tamanho do sintagma, a presença ou não de 

encaixes, a presença de orações e o status informacional.  

Em relação à ordem dos constituintes, Wasow (1997) aponta que sintagmas longos e 

pesados tendem a ficar ao final da sentença. Em seu estudo, o autor verificou que a 

mudança de ordem entre objetos diretos e objetos indiretos em inglês era influenciada 

pelo peso, pois os objetos diretos mais pesados tendiam a ficar após o objeto indireto. 

Isso ocorreria, pois um sintagma longo logo após o verbo demandaria um maior esforço 

cognitivo, aumentando as chances de incompreensão. Por isso, os sintagmas longos 
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viriam preferencialmente no final da sentença. Essa tendência foi chamada pelo autor de 

end-weight
5
.   

No que tange a esta pesquisa, observaremos o status informacional dos SNs 

complexos encontrados. Utilizaremos, como dito anteriormente, a definição tripartida de 

Prince (op. cit.): informação nova, velha e inferível. Nosso interesse é observar se o 

status informacional influencia na ordenação dos SNs complexos, especificamente, se 

os SNs complexos com informações velhas viriam preferencialmente à esquerda do 

verbo, enquanto que os com informações novas à direita do verbo.  

Em relação à proposta de Chafe (op. cit.), nosso interesse recai, como dito 

anteriormente, na restrição do sujeito leve. Como estamos investigando os SNs 

complexos, queremos observar se os SNs mais complexos, ou seja, aqueles com mais 

constituintes, viriam preferencialmente na posição de objeto, enquanto que os SNs 

complexos na posição de sujeito teriam uma constituição menos complexa, ou seja, com 

menos constituintes.  

Por fim, relacionada à proposta de Chafe (op. cit.), utilizaremos o que foi proposto 

por Wasow (op. cit.) para verificar se a ordem dos constituintes pode ser influenciada 

pelo seu peso. Buscamos investigar se os sintagmas menos complexos se encontrariam 

na posição anteposta ao verbo, enquanto que os mais complexos após o verbo.  

 

2.2.2 A iconicidade 

Como foi dito anteriormente, para a linguística funcionalista o uso linguístico reflete 

diretamente a gramática de uma língua. Segundo Martelotta (2006):  

Os funcionalistas são motivacionistas por essência, já que acreditam que a forma 

das línguas não é arbitrária, mas motivada ou icônica, refletindo processos 

mentais, referentes ao trato com as informações nas diferentes situações de 

comunicação. (p.146) 

A postulação de que a gramática da língua é motivada pelo seu contexto linguístico 

refere-se a um princípio – o princípio da iconicidade. Segundo Givón (1991), esse 

princípio, em linhas gerais, estabelece que exista uma relação entre a forma e a função 

                                                           
5
 Esse conceito já era utilizado anteriormente pela gramática do inglês (cf. Quirk, 1985) 



 

20 
 

de um determinado item linguístico. Este princípio possui três subprincípios: 

subprincípio da quantidade, subprincípio da proximidade ou adjacência e subprincípio 

da ordenação sequencial. Para este trabalho, focaremos nos subprincípios da quantidade 

e ordenação sequencial.  

O subprincípio da quantidade relaciona-se com a quantidade de informação que um 

falante deseja transmitir. Segundo esse subprincípio, quanto maior a quantidade de 

informação transmitida, maior será a massa fônica e a estrutura gramatical utilizada. 

Uma informação complexa requer uma construção gramatical maior e mais complexa, 

enquanto que informações mais simples são dadas em construções gramaticais menores 

e menos complexas.  

Em relação à nossa pesquisa, este princípio é importante, pois acreditamos que a 

resenha acadêmica favorece o uso de estruturas mais complexas. Como foi dito 

anteriormente, a resenha sendo um gênero do domínio acadêmico possui uma escrita 

mais cuidada e formal, favorecendo o uso de estruturas complexas, entre elas, o SN 

complexo. O resenhista precisa ressaltar as partes importantes do livro, mas de forma 

resumida. Assim, em uma resenha, é necessário que uma grande quantidade de 

informação seja resumida e compactada, gerando o uso de estruturas complexas. 

O subprincípio da ordenação sequencial refere-se à relação entre a ordem de 

referentes e a informação que veiculam. Esse subprincípio pode ser dividido em mais 

dois subprincípios: subprincípio da ordem sequencial e topicalidade e o subprincípio da 

ordenação linear. O primeiro está relacionado à ordem das informações em uma oração. 

Uma informação considerada velha ou dada, como foi dito anteriormente, tende a vir ao 

início da oração, enquanto que uma informação considerada nova tende a vir ao final de 

uma oração. O segundo refere-se à tendência de a ordenação das orações estar na ordem 

em que ocorreram na realidade. Ao narrarmos uma história, por exemplo, tendemos a 

narrar na ordem cronológica.  

Este subprincípio está relacionado ao que foi tratado anteriormente no Princípio de 

Informatividade. Verificaremos como o status informacional de uma entidade influencia 

na sua posição na oração. Uma informação nova não tende a aparecer no início de uma 

oração, pois demandaria um esforço cognitivo maior. Por isso, ela viria 

preferencialmente posposta ao verbo. Por consequência, as informações velhas estariam 

preferencialmente à esquerda do verbo.  
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2.3 O Sintagma Nominal Complexo  

 Neste item do capítulo, buscamos mostrar a definição de SN em algumas teorias 

linguísticas, o que caracterizamos como SN complexo e as propriedades dos SNs 

complexos que levamos em conta.  

2.3.1 A construção dos SNs Complexos 

 À luz de diferentes teorias linguísticas, pesquisadores buscaram definir um SN. 

Castilho (2010) definiu como: “uma construção sintática que tem por núcleo um 

substantivo ou pronome” (p.453). Essa definição pode ser vista na seguinte estrutura:  

   SN = (Especificadores) + Núcleo + (Complementos) 

 O SN possui como elemento obrigatório o núcleo, mas pode conter também 

especificadores e complementos. Perini (2006) observa que “um SN pode ter uma 

estrutura bastante complexa, incluindo diversos termos de funções diferentes” (p.119)  

 Lemle (1984), com base na teoria gerativa padrão, propõe uma regra para a 

geração do SN, colocando o núcleo como elemento primordial e enumerando todos os 

possíveis elementos opcionais. A estrutura é: 

 SN= ((Quant) Det) (Adj)* N (Adj)*(Sprep)*(Adj)*(S)* 

 Dessa forma, o núcleo de um SN pode ser precedido por quantificadores, 

determinantes e adjetivos e sucedido por adjetivo, sintagmas preposicionais e oração 

relativa. 

 Com base nesses estudos, caracterizamos como um SN complexo aquele que 

possui três ou mais elementos, sendo dois itens lexicais. No exemplo (I), temos um SN 

complexo em sua composição mais “simples”, ou seja, com três elementos. 

(1)  “A identidade feminina é por ela apresentada cuidadosamente sob os vértices 

sociais. (Psicanálise, Res.10)  

No SN complexo destacado em negrito, temos um SN constituído por determinante 

A, o nome-núcleo identidade e o adjetivo feminina. Essa é a constituição básica do SN 

complexo, podendo aumentar como no exemplo (2).  
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(2) “A polarização sociolinguística do país em variedades cultas e variedades 

populares é de tal monta que desautoriza todos os estudos que apresentam uma 

história única para o português brasileiro.  

(Linguística, Res. 4) 

No exemplo (2), temos um SN complexo constituído por 11 elementos, sendo 7 

lexicais. Podemos perceber que além de possuir um número maior de constituintes, o 

SN complexo em (2) também é mais pesado, pois possui dois SPreps e um núcleo 

coordenado. Conforme elementos são colocados à direita do núcleo, a estrutura do SN 

tende a ficar mais complexa e pesada.  

 Essa relação entre número de constituintes e peso foi observada por Wasow 

(1997). Em seu estudo, o autor mostrou que sintagmas longos tendem a possuir uma 

constituição mais complexa, contendo geralmente Spreps e orações. No estudo, tinha 

como objetivo observar a ordem e a estrutura de objetos diretos e indiretos. Em suma, o 

autor mostrou que quando o objeto direto era maior e mais pesado tendia a ficar depois 

do objeto indireto.  

 Esse estudo também apontou que o peso de um sintagma e a sua posição geram 

consequências para o leitor. Um sintagma pesado no início da sentença demanda um 

maior esforço cognitivo do leitor do que quando colocado no final da sentença, as 

chances de incompreensão diminuem. Por isso, os sintagmas longos tenderiam a ser 

colocados no final da sentença. O autor utilizou a terminologia  end-weight ou peso 

final para caracterizar essa tendência.  

 Além do número de itens, nos interessa a estrutura do SN complexo. Em estudos 

anteriores sobre o SN complexo (cf.ALMEIDA, 2012; OLIVEIRA, 2014; XIMENES, 

2013; PAREDES SILVA, 2015, SANTOS, 2015), uma característica nos chamou a 

atenção: as nominalizações. Estas são responsáveis por acrescentar argumentos à 

estrutura do SN, aumentando, por consequência, a sua constituição, como veremos a 

seguir.  

2.3.2 As nominalizações  

  Chafe (1982) aponta que a nominalização é uma das características que marca a 

modalidade escrita e o discurso formal. Dessa forma, espera-se que os gêneros do 

domínio acadêmico possuam uma alta frequência de nominalizações. Assim como 
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Chafe (op. cit.), Basílio (2007) também argumentou que a nominalização é bastante 

presente na modalidade escrita e no discurso científico, segundo a autora: 

a presença de formas nominalizadas marca fortemente o discurso formal escrito 

e, sobretudo, o discurso científico, em oposição, por exemplo, ao discurso 

narrativo, em que predominam estruturas verbais. Essas marcas, no entanto, 

derivam parcialmente de um fator semântico: enquanto no discurso narrativo o 

que importa são eventos, normalmente, em sua ordem de ocorrência, no 

discurso científico o que importa são os dados, fatos, fenômenos, relações; daí 

termos predominância verbal no primeiro caso e predominância nominal no 

segundo, o que explica a forte marca da nominalização nesse tipo de discurso. 

(p.82) 

 

Recentes pesquisas com SNs complexos também confirmam que os gêneros 

predominantemente narrativos possuem uma baixa ocorrência de nominalizações. 

Paredes Silva (op. cit.) comparou a presença nominalizações entre gêneros dos 

domínios acadêmicos e jornalístico. A autora mostrou que a frequência de 

nominalizações era maior em gêneros do domínio acadêmico. Corroborando essa 

pesquisa, Santos (2015) realizou um estudo de SNs complexos no gênero notícias e, no 

corpus analisado, a incidência de nominalizações foi bem baixa, apenas 33%. Em 

pesquisa de Iniciação Científica, nossa análise do SN complexo em artigos científicos 

encontrou uma alta frequência de nominalizações, 66%. (Cf. Almeida, 2011) 

 

 Outra característica das nominalizações que, particularmente, nos interessa é o 

fato de serem nomes valenciais e, por isso, apresentarem argumentos. Como aponta 

Moura Neves (1997),  as nominalizações constituem “o núcleo de um predicado, 

selecionando argumentos. É o que ocorre com os nomes valenciais, que definem, do 

mesmo modo que o verbo, estrutura argumental e regência.” Dessa forma, assim como 

os verbos, as nominalizações tendem a ter argumentos, gerando um ou mais encaixes 

recursivos, tornando o SN mais longo.  Como podemos observar no exemplo (3), a 

nominalização construção é responsável por projetar o argumento do psiquismo, que é 

seguido pelo Sprep de um bebê-menina. Neste caso, podemos afirmar que a 

nominalização é responsável por tornar o SN mais complexo, sendo constituído por 11 

constituintes, sendo 5 lexicais e 4 Spreps.  
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(3) “(...)o que lhe permitiu pensar a construção do psiquismo de um bebê-menina 

em direção à feminilidade” 

(Psicanálise, Res. 1)  

 

(4) “Em todas elas, as autoras verificam a tendência ao aparecimento de 

elementos à esquerda do verbo.” 

(Linguística, Res. 1) 

No exemplo (4), o SN complexo possui 10 constituintes, sendo 5 lexicais. O núcleo 

é formado pela nominalização tendência que projeta o argumento ao aparecimento, que, 

por sua vez, também é uma nominalização, projetando mais 3 SPreps: de elementos, à 

esquerda, do verbo. Ao total, o SN possui duas nominalizações e 4 SPreps.  Neste caso 

também podemos perceber que as nominalizações ajudaram a aumentar e tornar mais 

complexo o SN. 

Chafe (op. cit.), assim como Basílio (op. cit.), aponta que outra característica das 

nominalizações é de compactar informações. Uma forma nominalizada tem a 

capacidade de retomar e compactar o que foi dito anteriormente, sendo, portanto, um 

mecanismo de coesão textual, como podemos observar no exemplo (5). A 

nominalização discussão ajuda a retomar o que foi dito anteriormente. 

(5) “No capítulo 4, faz-se uma ampla discussão dos dois grandes modelos 

teóricos mais difundidos sobre a mudança linguística – a sociolinguística 

variacionista e a gramática gerativa. O objetivo desta discussão, segundo afirmam 

os autores do capítulo (Dante Lucchesi e Ilza Ribeiro), é – apreciando as 

contribuições oriunda dos dois modelos- “fundamentar uma posição teórica que 

permita integrar elementos da teoria da gramática e a análise dos padrões coletivos 

de uso linguístico de uma forma minimamente consistente.”  

(Linguística, RES. 2) 

Assim, além de projetar argumentos, a nominalização ajuda a compactar 

informação. Como a resenha acadêmica é um gênero em que as informações precisam 

estar compactadas, esperamos encontrar uma alta frequência de nominalizações neste 

gênero.  
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3. Corpus e Metodologia de Análise 

3.1 O Corpus 

 A fim de atingir os objetivos traçados por esta pesquisa, procuramos selecionar 

periódicos que tivessem grande divulgação em sua área e que fossem bem conceituados. 

Os periódicos selecionados foram: a Revista Brasileira de Psicanálise, Revista Tempo 

Psicanalítico, D.E.L.T.A (revista de Documentação de Estudos em Linguística Teórica e 

Aplicada) e Alfa: Revista de Linguística. 

  Inicialmente pretendíamos trabalhar apenas com um periódico de cada área, 

entretanto, ao coletarmos os dados, vimos que a publicação de resenha acadêmica não 

possui uma regularidade nos periódicos. Na maioria das revistas, a resenha não está em 

todas as publicações e, quando aparece, está em número bastante limitado quando 

comparado com os artigos científicos. Por isso, com o objetivo de ter uma maior 

quantidade de dados, foi necessário buscar em mais de um periódico.  

 A Revista Brasileira de Psicanálise (RBP) é a publicação oficial da Federação 

Brasileira de Psicanálise e possui filiação com Associação Psicanalítica Internacional. 

Sua publicação ocorre desde 1928 a cada três meses. Em cada publicação é escolhido 

um tema, como por exemplo, Sexualidade e Gênero e os artigos são escolhidos com 

base nesse tema. A revista é composta normalmente de um editorial, uma entrevista, 

comentários sobre a revista, artigos temáticos, interface, artigos, intercâmbio, resenhas, 

lançamentos, agradecimento e orientação aos colaboradores. Os volumes são vendidos 

no site no valor de 50,00. Em relação à produção de Resenha, a orientação dada pela 

revista é:  

Apresentação de resenhas 

O nome do autor da resenha deve constar depois dos dados relativos ao livro resenhado. 

A titulação e o endereço (incluindo CEP, telefone e email) devem constar em rodapé. 

As resenhas apresentadas devem trazer todos os dados necessários à plena identificação 

da obra resenhada: 

• Título completo do livro, seguido do subtítulo, quando houver. 

• Nome do autor do livro, tal como consta na capa. 

• Em caso de obra coletiva, nome do organizador e de todos os autores que participam 

da coletânea. 

• Crédito de outros profissionais da equipe de edição, como tradutor, revisor técnico, 
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coordenador de coleção etc. 

• Nome da editora, local e ano de publicação, número de páginas
6
. 

 Revista Tempo Psicanalítico (TP) é uma publicação da Sociedade de Psicanálise 

Iracy Doyle e é publicada desde 1978 semestralmente
7
. A revista é composta 

normalmente de editorial, artigos e resenhas. Os volumes são disponibilizados 

gratuitamente no site da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle. Diferentemente da 

Revista Brasileira de Psicanálise, a Revista Tempo Psicanalítico não possui orientação 

para a produção de resenhas, apenas para a produção de artigos. 

 A revista D.E.L.T.A é publicada desde 1985 pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). São lançados por ano três volumes, sendo um deles 

temático. O periódico possui geralmente os gêneros editorial, apresentação e artigo. Em 

alguns números, publica debate, entrevista, retrospectiva, resenha e notas de livros. 

Diferentemente das de Psicanálise, a D.E.L.T.A não publica com regularidade resenhas. 

Os volumes são disponibilizados gratuitamente em seu site. A única orientação dada 

exclusivamente para a resenha é em relação ao seu tamanho: 

 Tamanho 

ARTIGO: até 10.000 palavras; 

RESTROSPECTIVA, DEBATE: até 12.000 palavras; 

QUESTÕES E PROBLEMAS: até 6.000 palavras; 

RESENHA: até 3.600 palavras e 

NOTAS DE LIVROS: até 2.000 palavras
8
. 

 

 A revista Alfa: Revista de Linguística é patrocinada pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa da UNESP e é publicada desde 1962. Assim como a D.E.L.T.A, são lançados 

três volumes anualmente. A revista publica com regularidade apenas artigos. Nos três 

exemplares de 2015, por exemplo, nenhuma resenha foi publicada. A revista ainda 

                                                           
6
 retirado do site: http://rbp.org.br/normas-de-publicacao/ no dia 01/12/2015 

7
 Segundo o site da revista, ela “foi originalmente semestral, passou alguns anos anualmente, de 1990 a 

2008, e voltou a ser semestral desde então”. 
8
 retirado do site http://revistas.pucsp.br/index.php/delta/about/submissions#onlineSubmissions no dia 

01/12/2015 

http://rbp.org.br/normas-de-publicacao/
http://revistas.pucsp.br/index.php/delta/about/submissions#onlineSubmissions
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publica entrevistas e traduções. Diferentemente da D.E.L.T.A, a revista Alfa possui um 

tópico para orientações da resenha: 

3.8. Formato da resenha 

A resenha deve conter, no início, a referência completa da obra resenhada, 

incluindo o número de páginas, em fonte Times New Roman, tamanho 14, espaçamento 

simples, sem título, sem resumo, sem palavras-chave. O(s) nome(s) do(s) autor(es) da 

resenha, em corpo 12, deve(m) vir na terceira linha abaixo da referência da obra 

resenhada, precedido(s) pela expressão “Resenhado por [nome(s) do(s) autor(es)]”. 

Deve(m) ser seguido(s) de asterisco(s) que remeta(m) a uma nota de rodapé contendo as 

seguintes informações: sigla e nome por extenso da instituição a que o(s) autor(es) 

está(ão) vinculado(s); cidade; estado; país; CEP; e-mail. O texto da resenha deve vir na 

terceira linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) em Times New Roman, corpo 12 e 

espaço 1,5. 

A configuração da página é a seguinte: tamanho do papel: A4 (21,0x 29,7 cm); 

margens esquerda e superior 3,0 cm, direita e inferior 2,0 cm; extensão mínima de 4 e 

máxima de 8 páginas, incluindo referências bibliográficas e anexos e/ou apêndices; 

adentramento: 1,25cm para assinalar início de parágrafo; espaçamento: 1,5.
9
 

 

 Inicialmente, escolhemos um número igual de resenhas para serem analisadas, 

10 de Psicanálise e 10 de Linguística. Entretanto, as resenhas de Linguística 

selecionadas eram significativamente maiores que as de Psicanálise. Enquanto as de 

Linguística possuíam em torno de 3.000 palavras, as de Psicanálise possuíam 2.000. 

Para que análise dos SNs complexos ficasse equilibrada selecionamos mais duas 

resenhas de Psicanálise. Assim, ficaram 10 resenhas de Linguística e 12 de Psicanálise. 

Nas tabelas 1 e 2, temos algumas informações sobre as resenhas analisadas.  

  

 

 

                                                           
9
 Retirado do site http://seer.fclar.unesp.br/alfa/about/submissions#authorGuidelines no dia 

01/12/2015. 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/about/submissions#authorGuidelines
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Psicanálise Revista Livro Resenhado  Volume/Ano 

Res. 1 RBP “De mãe em filha: transmissão da 

feminilidade” 

47/2013 

Res. 2 RBP “Dimensões da intersubjetividade” 47/2013 

Res. 3 RBP “Entre elos perdidos” 47/2013 

Res. 4 RBP “A psicanálise pode ser diferente” 39/2006 

Res. 5 RBP  “Confusão de línguas: A primazia da 

sexualidade em Freud, Ferenczi e 

Lepanche.  

39/2006 

Res. 6 RBP “Verdad, realidade y el psicoanalista.” 40/2006 

Res. 7 TP “O amor de si” 45/2013 

Res. 8 TP “Pour une anthopologie de la mobilité” 44/2012 

Res. 9 RBP “Realidade e luto”  40/2006 

Res. 10 RBP “A identidade feminina no início da 

adolescência” 

40/2006 

Res. 11  “Idées directrizes puor une psychanalyse 

contemporaine: méconnaissance et 

reconnaissance de I’inconscient.” 

43/2009 

Res. 12 RBP “Representação e espelho” 43/2009 

Tabela 1- Detalhamento do corpus utilizado de resenhas de Psicanálise. 

 

Linguística Revista Livro resenhado Volume/Ano 

Res. 1 D.E.L.T.A “Gramática do Português falado no 

Brasil – Volume III – A construção da 

sentença” 

27/2011 

Res. 2 D.E.L.T.A “O português afro-brasileiro” 26/2010 

Res. 3 D.E.L.T.A “Minha pátria é a língua portuguesa: a 

construção da idéia de lusofonia em 

Portugal.” 

27/2011 

Res. 4 D.E.L.T.A “Analysing sociolinguistic variation” 27/2011 

Res. 5 D.E.L.T.A “Construções do Português do Brasil: 

da gramática ao discurso” 

28/2012 
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Res. 6 D.E.L.T.A “Nova pragmática: fases e feições de 

um fazer” 

27/2011 

Res. 7 D.E.L.T.A “O português no século XXI: Cenário 

geopolítico e socioinguístico” 

30/2014 

Res. 8 D.E.L.T.A “Digital Diversity: youth, Equity and 

Information Technology.” 

29/2013 

Res. 9 D.E.L.T.A “Language, usage and cognition” 29/2013 

Res. 10 Alfa Muerte y vitalidade de las lenguas 

indígenas y las pressiones sobre sus 

hablantes.  

57/2013 

Tabela 2- Detalhamento do corpus utilizado de resenhas de Linguística. 

 

3.2 A Metodologia de Análise 

 Nesta dissertação, analisamos o gênero resenha acadêmica através de dois 

aspectos: a sua estrutura composicional e o papel dos SNs complexos nessa estrutura. O 

primeiro aspecto está relacionado à forma como a resenha está estruturada e, para isto, 

utilizamos o modelo CARS proposto por Swales (op. cit.). No segundo aspecto, 

observamos como o SN complexo pode nos ajudar a caracterizar o gênero em questão.   

3.2.1 Análise do modelo CARS 

 Para esta análise, foram selecionadas 10 resenhas de Linguística e 12 de 

Psicanálise para que houvesse um equilíbrio de número de palavras. Entretanto, esse 

número desigual causa um desequilíbrio na análise pelo modelo CARS, pois seria 

necessário ter um número igual de resenhas para aplicar o tal modelo e observar as 

regularidades e irregularidades.  Por isso, apenas 10 resenhas de Psicanálise junto com 

as 10 de Linguística foram selecionadas para essa primeira parte da análise.  

 Nessa primeira análise, foram observados, com base no modelo de Swales (op. 

cit) adaptado por Motta-Roth (op. cit.), quais movimentos as resenhas possuíam ou não. 

Observamos também quantos SNs complexos cada movimento apresentava.  
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3.2.2 Análise dos SNs complexos 

 Nessa segunda parte da análise, foram coletados SNs complexos das 10 resenhas 

de Linguística e das 12 de Psicanálise. A análise foi feita com SNs complexos que 

fossem argumentos (externo ou interno) do verbo. Foi encontrado um total de 951 SNs 

complexos, sendo 485 de Linguística e 466 de Psicanálise. Em média, encontramos em 

cada resenha de Linguística 48 SNs complexos e nas de Psicanálise 38 SNs complexos. 

 Após a coleta de dados, analisamos os SNs complexos com base nos seguintes 

critérios: a densidade lexical, o uso ou não de nominalizações, a presença ou não de 

encaixes, a função sintática do SN, a sua posição em relação ao verbo e o status 

informacional.  

 Para nos auxiliar no tratamento dos dados, utilizamos parte do pacote estatístico 

GOLDVARB, para verificar a sua distribuição e as frequências de uso. Evidentemente 

não estamos trabalhando com variação linguística, entretanto, o uso do programa 

permite uma maior confiabilidade aos nossos resultados, do ponto de vista da 

distribuição dos usos.  

3.3 Hipóteses  

 Nesta dissertação, tivemos como motivação inicial para a pesquisa e colocamos 

aqui como nossa hipótese central verificar se existe uma correlação entre o gênero 

resenha acadêmica e o uso de SNs complexos.  Ao longo de nosso trabalho outros 

aspectos nos chamaram a atenção, assim como trabalhos anteriores (cf.ALMEIDA, 

2012; OLIVEIRA, 2014; XIMENES, 2013; PAREDES SILVA, 2015, SANTOS, 2015) 

levantaram aspectos importantes para as relações entre o gênero e o SN complexo. 

Dessa forma, as hipóteses que norteiam a nossa pesquisa são:  

1- Haveria uma alta incidência de SNs complexos no gênero resenha acadêmica.  

 

2- Haveria uma tendência a SNs complexos ocorrerem à direita do verbo, 

considerando o princípio do Ponto de Partida Leve (Cf. Chafe, 1987) e a 

tendência do peso final (Cf. Wasow, 1997) 

 

3- O status informacional poderia influenciar a posição do SN na oração. (Cf. 

Prince, 1981, 1992) 
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4- Por ser uma das características da modalidade escrita e do discurso formal, 

haveria um alto índice de nominalizações nas resenhas acadêmicas. (Cf. Chafe, 

1982) 

 

5- O uso de SNs complexos seria maior nos movimentos (moves) mais extensos, 

i.e., nas partes de descrição e avaliação da resenha.  

 

6- As resenhas acadêmicas brasileiras tenderiam a apresentar um padrão 

composicional diferente das resenhas americanas, já avaliadas por outros 

autores.  

 

 

7- Haveria diferenças significativas entre as áreas de Psicanálise e Linguística, em 

relação à organização retórica e ao uso de SNs complexos.  
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4. Análise dos resultados 

 Nossa análise está dividida em duas partes: primeiro apresentamos os resultados 

referentes aos SNs complexos, quanto a sua constituição, e depois, apresentamos os 

resultados da aplicação do modelo CARS e a correlação entre o modelo e o uso dos SNs 

complexos. Em toda a análise, utilizamos resenhas de Psicanálise e Linguística, 

portanto, também observamos se há diferenças significativas entre as duas áreas em 

relação aos aspectos mencionados anteriormente.  

4.1 Os SNs complexos  

 Na nossa investigação dos SNs complexos, selecionamos características formais 

e funcionais. Nesse sentido, investigamos o número de itens lexicais, presença ou não 

de encaixes, presença ou não de nominalizações, a função sintática e o status 

informacional. Nos próximos subitens apresentamos os resultados.  

4.1.1 Número de itens lexicais 

 Um dos parâmetros em que nos baseamos para caracterizar um SN como 

complexo foi o número de itens. Como visto no capítulo 2, Wasow (op. cit.) mostra que 

um dos parâmetros para considerar um constituinte complexo ou pesado é a sua 

extensão. Nesse sentido, quanto mais itens lexicais em um SN, maior será também a sua 

complexidade. Por isso, uma das nossas etapas de análise do SN constituiu em 

contabilizar o número de itens lexicais no SN complexo. Consideramos itens lexicais os 

substantivos, adjetivos, numerais, advérbios, verbos e os pronomes
10

.  

 As tabelas 3 e 4 mostram a distribuição do número de itens dos SNs complexos 

nas resenhas Psicanálise e Linguística, respectivamente: 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Incluímos nessa contagem pronomes não monossilábicos. 
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Número de itens Total % 

2 108/365 29,58 

3 87/365 23,83 

4 73/365 20 

5 43/365 11,78 

6 30/365 8,21 

7 11/365 3,04 

8 8/365 2,19 

9 (ou mais) 5/365 1,36 

Tabela 3- Distribuição do número de itens lexicais nas resenhas de Psicanálise 

Número de itens Total % 

2 202/584 34,58 

3 172/584 29,60 

4 100/584 17,12 

5 57/584 9,74 

6 22/584 3,76 

7 11/584 1,88 

8 14/584 2,39 

9 (ou mais) 6/584 1,02 

Tabela 4- Distribuição do número de itens lexicais nas resenhas de Linguística. 

 Nas tabelas acima, podemos perceber que a maioria dos SNs encontrados, em 

ambas as áreas, apresentava 2, 3 ou 4 itens lexicais. No gráfico abaixo podemos 

observar melhor essa distribuição: 
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Gráfico 1- Distribuição do número de itens lexicais encontrado nas resenhas de Psicanálise e Linguística. 

 

 Como podemos observar no gráfico 1, as resenhas de Psicanálise e Linguística 

apresentam um comportamento semelhante em relação ao número de itens lexicais. Em 

relação às áreas, podemos dizer que não há uma diferença significativa. Em ambas as 

áreas, os SNs complexos possuem em sua maioria 2, 3 ou 4 itens, como podemos 

observar nos exemplos (E5), (E6), (E7) e (E8). 

(E1) “O segundo capítulo discute a tipologia dos verbos em função de seus 

complementos.” (Linguística, Res. 2) 

(E2) “metodologia da pesquisa sociolinguística tem sido considerada complexa 

mesmo no meio universitário.” (Linguística, Res. 4) 

(E3) “A autora inicia discutindo a importância do conceito de trauma psíquico.” 

(Psicanálise, Res.4) 

(E4) “os autores fazem uma sistematização formal das estruturas de 

complementação” (Linguística, Res. 1) 

 Em (E1) e (E2), temos exemplos da constituição mais comum encontrada nos 

SNs complexos, ou seja, com 2 e 3 itens lexicais, respectivamente. O exemplo (E2), 

apesar de apresentar uma constituição com poucos itens lexicais, possuí certa 

complexidade, já que apresenta um encaixe. Nos exemplos (E3) e (E4), temos SNs do 
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terceiro tipo mais frequente, ou seja, com 4 itens lexicais. A complexidade desses SNs 

já é um pouco maior, pois além de terem mais itens, possuem também dois encaixes.  

 Os SNs mais extensos foram os que tiveram a menor frequência. No exemplo 

(E5), temos um SN na posição de objeto direto composto por 12 itens lexicais. Sua 

composição é mais pesada e complexa, pois possui 5 encaixes, incluindo um encaixe de 

uma oração adjetiva. No exemplo (E6), temos um SN na posição de sujeito com 10 itens 

lexicais, possuindo também 5 encaixes. Os exemplos (E7) e (E8) têm um número um 

pouco menor de itens: o primeiro com 8 itens lexicais e 2 encaixes e o segundo com 6 

itens e 1 encaixe.  

(E5) “Esta racionalidade particular da clínica permite a perlaboração da atividade 

fantasmática do analista relativa à transformação dos movimentos afetivos que 

surgem na sua escuta clínica” (Psicanálise, Res.11) 

(E6) “Os resultados das variáveis sociais da análise sociolinguística de vários 

aspectos das comunidades de fala estudadas revelam um quadro de mudança em 

processo” (Linguística, Res. 4) 

(E7) “O ator faz uma recapitulação dos conhecimentos científicos e filosóficos que 

influenciaram o desenvolvimento do saber psicanalítico.” (Psicanálise, Res.11) 

(E8) “Na primeira, discute-se o contexto sócio-histórico e os fundamentos teóricos e 

metodológicos da pesquisa” (Linguística, Res. 2) 

 Podemos perceber com os exemplos acima, que um SN com mais itens lexicais 

também tem uma composição mais pesada e complexa, tendo mais encaixes de Spreps e 

de orações. Além disso, podemos perceber também que às vezes a extensão maior 

devido a uma oração adjetiva ou a uma coordenação (exemplos 7 e 8) parece não causar 

tanta dificuldade de leitura como a sucessão de encaixes de Spreps. Parece-nos que a 

oração adjetiva, como tem uma unidade própria, traz um bloco adicional de informação. 

4.1.2 Número de Encaixes  

 Como vimos anteriormente, um SN complexo tende a possuir encaixes de 

Spreps ou de orações. Conforme a extensão do SN é maior, tende a ser maior também o 

número de encaixes. Essa também foi uma das medidas utilizadas por Wasow (op. cit.) 

para caracterizar um sintagma como pesado. Por isso, também utilizamos como 
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parâmetro a presença ou não de encaixes e o número de encaixes encontrados. Em 

relação ao número de encaixes, observamos se o SN possuía um encaixe, dois encaixes, 

sendo um dentro do outro ou dois ou mais encaixes sucessivos. Nas tabelas 5 e 6, estão 

os resultados encontrados em nossa análise.  

  Número de encaixes Total % 

Sem encaixes 86/365 23,56 

1 encaixe 157/365 43,01 

2 encaixes (um encaixe dentro do 

outro) 

105/365 28,76 

2 ou mais encaixes 17/365 4,65 

Tabela 5- Distribuição do número de encaixes nas resenhas de Psicanálise 

Número de encaixes Total % 

Sem encaixe 190/584 32,53 

1 encaixe 241/584 41,26 

2 encaixes (um encaixe 

dentro do outro) 

146/584 25 

2 ou mais encaixes 7/584 1,19 

Tabela 6 - Distribuição do número de encaixes nas resenhas de Linguística 

 Primeiramente, não existe uma diferença significativa entre as áreas analisadas. 

A área de Linguística apresentou um número um pouco maior de SNs complexos sem 

encaixe, mas ainda assim o número de SNs complexos com encaixe é 

significativamente maior do que os que não têm encaixe em ambas as áreas, como 

podemos observar no gráfico 2. Em relação ao número de encaixes, em ambas as áreas, 

os SNs complexos tendem a possuir 1 encaixe ou dois encaixes mais complexos, ou 

seja, um dentro do outro.  
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Gráfico 2 – Distribuição dos SNs complexos com encaixe e sem encaixe. 

 No exemplo (E9), mostramos um SN complexo sem encaixe. Essa configuração 

tende a ser menos frequente, como vimos no gráfico anterior, quando comparado com 

SN com encaixes como se pode observar nos exemplos (E10), (E11) e (E12). 

(E9) “Esta nova categoria psicopatológica surge ligada a uma marcada dificuldade o 

paciente de se adaptar ao dispositivo constitutivo do enquadre psicanalítico ” 

(Psicanálise, Res.11) 

(E10) “o próprio fluxo da consciência depende sempre da morte do momento 

anterior.” (Psicanálise, Res. 9) 

(E11) “Explora a gramaticalização dos modais e de outros auxiliares” (Linguística, 

Res. 9) 

(E12)  “as autoras verificam a tendência ao aparecimento de elementos à esquerda 

do verbo” (Linguística, Res. 1) 

 Em relação aos exemplos (E11) e (E12), eles diferenciam-se pelo tipo de 

encaixe. No primeiro, temos um SN com dois Spreps coordenados. Nesse sentido, 

temos um núcleo gramaticalização que foi modificado por dois Spreps dos modais e de 

outros auxiliadores. Já em (E12) temos um grau maior de complexidade, pois apresenta 

um encaixe dentro do outro, mais especificamente, ocorre uma sucessão de encaixes nos 

levando também a um caso de recursividade linguística. 
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4.1.3 A análise das nominalizações 

 Neste trabalho, como dito anteriormente, as nominalizações são um importante 

parâmetro para medir ou controlar a complexidade um SN complexo.  Como são nomes 

valenciais, as nominalizações tendem a projetar um ou mais argumentos, aumentando a 

extensão e a complexidade de um SN. Como podemos observar no gráfico 3, foi 

encontrado, em ambas as áreas, um número alto de nominalizações.  

 

Gráfico 3- Distribuição dos SN complexos com e sem nominalização. 

 Em Psicanálise, 65,75% dos SNs complexos apresentavam nominalizações, 

enquanto que 34,24 % não apresentavam. Em Linguística, 63,78% possuíam 

nominalização, já 36,81% não possuíam. Essa característica corrobora nossas 

expectativas, pois tendo em vista que estamos analisando um gênero acadêmico, 

esperávamos realmente encontrar um índice maior de SN com nominalizações. Como 

foi visto por PAREDES SILVA (2015), os gêneros do domínio acadêmico tendem a 

possuir mais nominalizações, pois precisam compactar e condensar as informações. 

 Em nossa análise, contabilizamos as nominalizações que apareciam no núcleo ou 

na periferia do SN complexo. Como pode ser observado nos exemplos (E13) e (E14). 

(E13) “a devastação da relação mãe e filha toca na fronteira da impossibilidade de 

viver” (Psicanálise, Res 1) 
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(E14) “Brian Lewis Campbell e Alyssa Henning abordam as diferenças e semelhanças 

do uso das tecnologias de informação” (Linguística, Res. 8) 

  Em (E13), temos o exemplo de um SN complexo com uma nominalização no 

núcleo devastação, enquanto que em (E14) temos as nominalizações uso e informação 

que aparecem na periferia do SN. 

 

4.1.4 A Função Sintática 

 Nesta análise partimos da hipótese de que os SNs complexos estariam 

preferencialmente à direita do verbo. Como foi exposto anteriormente (Cap. 2), uma 

estrutura complexa logo no início da oração poderia resultar em uma maior dificuldade 

de leitura, considerando o Ponto de Partida Leve (Cf. Chafe, 1987) e a tendência do 

peso final (Cf. Wasow, 1997).  

 A tabela 7 mostra os resultados do uso de SNs complexos em relação à sua 

função sintática na área de Psicanálise. Nos resultados observamos que a maioria dos 

SNs complexos está após o verbo. Ao somarmos os termos que estão à direita do verbo 

encontramos um total de 65,46%, enquanto que apenas 33,42% dos SNs complexos 

encontram-se antes do verbo.  

Função Sintática Total % 

Sujeito 122/365 33,42 

Objeto direto 200/365 54,79 

Objeto indireto 19/365 5,20 

Sujeito Posposto 20/365 5,47 

Aposto 4/365 1,07 

Tabela 7- Distribuição dos SNs complexos em relação à função sintática, na área de Psicanálise. 

 Em relação à área de Linguística, encontramos um cenário semelhante, como 

podemos observar na tabela 8.  

 

 



 

40 
 

Função Sintática Total % 

Sujeito 237/584 40,58 

Objeto direto 294/584 50,34 

Objeto indireto 34/584 5,82 

Sujeito Posposto 6/584 1,02 

Aposto 13/584 2,22 

Tabela 8- Distribuição dos SNs complexos em relação à função sintática, na área de Linguística. 

 Assim como em Psicanálise, encontramos uma maior incidência de termos à 

direita do verbo. Esses correspondem a um total de 57,18%, enquanto que os termos à 

esquerda do verbo possuem uma incidência de 40,58%. Em relação à função sintática, 

notamos que Linguística apresenta um número de SNs complexos na posição de sujeito 

um pouco maior do que Psicanálise, exatamente, 7,35%.  

 Como podemos observar no gráfico 4, ao juntarmos os termos à direita do verbo 

e compararmos com os resultados das duas áreas, é possível afirmar que as diferenças 

percentuais não são relevantes.  

Gráfico 4- Distribuição dos termos à direta e à esquerda do verbo. 

 Nos exemplos (E15) e (E16), podemos observar que foram encontrados SNs 

com bastante complexidade na posição de sujeito.  No primeiro exemplo, temos um SN  

composto por 8 itens lexicais e dois encaixes, sendo um encaixe de uma oração adjetiva. 

No segundo exemplo, o SN, por sua vez, possui 6 itens lexicais com 3 encaixes. Já nos 

exemplos (E17) e (E18), temos SNs complexos na sua posição mais comum: à direita 
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do verbo. No exemplo (E17), temos um SN composto por 5 itens lexicais e 3 encaixes, 

enquanto que no (E18) há 7 itens lexicais com dois encaixes de orações adjetivas.  

(E15)“Um dos fatores menos contestáveis do relativo descrédito no qual a 

psicanálise recaiu é o da fragmentação do seu saber”(Psicanálise, Res. 11) 

(E16) “A demonstração da confluência de discursos de matrizes ideológicas 

distintas constitui a contribuição mais relevante da obra” (Linguística, Res. 3) 

(E17) “esses mecanismos afetam a capacidade de elaboração do pensamento e 

julgamento da realidade” (Psicanálise, Res. 10) 

(E18) “há dados quantitativos que apresentam um panorama da pesquisa que deu 

origem a essa obra” (Linguística, Res. 8) 

4.1.5 Status Informacional 

 Um parâmetro importante que analisamos nos SNs complexos foi o seu status 

informacional. Em estudos apresentados anteriormente (cf. PAREDES SILVA, 2015; 

SANTOS, 2015; OLVEIRA, 2014, entre outros), o status informacional influencia o 

peso de um sintagma e a sua posição. Nesse sentido, foi indispensável para a nossa 

pesquisa o controle da informatividade dos SNs. Primeiramente, vamos observar o 

resultado encontrado na análise.  

Status Informacional Total % 

Nova  35/365 9,57 

Inferível 254/365 69,58 

Velha 76/365 20,82 

Tabela 9- Distribuição dos SNs complexos em relação ao status informacional, na área de Psicanálise.  

Status Informacional Total % 

Nova 67/365 11,42 

Inferível 404/584 69,17 

Velha 113/584 19,39 

 Tabela 10- Distribuição dos SNs complexos em relação ao status informacional, na área de Linguística.  

 Como podemos observar nos resultados, há uma predominância de informações 

inferíveis. Já esperávamos essas características tendo em vista que uma predominância 

de informações novas ou velhas acarretaria problemas na fluidez do texto. Ao escrever 
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uma resenha, há um tema que já fica definido no próprio título do texto resenhado, o 

que permite que se deduza o que será tratado, sendo, portanto, informações inferíveis 

para o leitor. Tomamos como exemplo, o trecho abaixo. 

“Marina Ribeiro é psicanalista; doutora em psicologia clínica pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP; professora do Instituto Sedes 

Sapientiae; autora de vários artigos em psicanálise; do livro Infertilidade e reprodução 

assistida: desejando filhos na contemporaneidade (2004); além de coautora dos livros 

Bion em nove edições: lendo transformações (2011) e Balint em sete lições (2012).  

De mãe em filha, fruto de seu trabalho de doutorado, é um livro delicado que nos 

convida a viajar rumo ao horizonte sem-fim, entre os azuis, onde se tece a 

feminilidade. Esta delicadeza proveio do intenso cuidado da autora ao navegar por 

mares tortuosos, para trazer-nos conhecimentos precisos e preciosos.   

Contando com autores clássicos da psicanálise, como Freud e Klein, mas 

principalmente com seus contemporâneos, soube posicionar-se por meio de um 

entrelaçamento de conceitos o que lhe permitiu pensar a construção do psiquismo de 

um bebê-menina em direção à feminilidade.” (Psicanálise, Res. 1) 

 Esses três parágrafos foram retirados do início da resenha. No primeiro, 

pensando em um leitor que não conhece a história da autora, temos informações novas. 

No segundo, o resenhista começa a falar sobre o livro. No SN complexo rumo ao 

horizonte sem-fim
11

, podemos dizer que se trata de uma informação nova. Já no 

parágrafo seguinte o SN complexo a construção do psiquismo de um bebê-menina em 

direção à feminilidade, podemos dizer que é uma informação inferível, tendo em vista 

que o título do livro é De mãe em filha: transmissão da feminilidade.  

 O status informacional também tende a influenciar a ordenação de um sintagma 

na oração. Nesse sentido, achamos pertinente fazer um cruzamento entre o status 

informacional e a posição do SN complexo em relação do verbo. Os gráficos 5 e 6 

trazem os resultados desse cruzamento:  

  

                                                           
11

 Classificamos o verbo viajar em “viajar rumo ao horizonte sem-fim” como transitivo circunstancial.  
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Gráfico 5- Cruzamento entre função sintática e posição dos SNs complexos em resenhas de Psicanálise. 

Gráfico 6 – Cruzamento entre função sintática e a posição dos SNs complexos em resenhas de 

Linguística.  

 Os resultados encontrados corroboram o estudo de Wasow (op. cit.) sobre o peso 

final e o ponto de partida leve de Chafe (op. cit.). Como podemos ver nos gráficos, as 

informações novas tendem a ficar pospostas ao verbo, as informações velhas antepostas 

ao verbo. Quanto às inferíveis, comportam-se como informações novas, no que diz 

respeito à posição. De fato, elas são novas no texto, porém dedutíveis pelo leitor. 
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4.2.1 Análise da estrutura retórica  

 Em nossa pesquisa, buscamos fazer uma análise mais detalhada da resenha 

acadêmica. Por isso, primeiro observamos um traço linguístico, no caso, o uso do SN 

complexo e depois aplicamos o modelo CARS proposto por Swales (op. cit.). Nossa 

análise consistiu nas seguintes etapas: presença ou ausência de movimentos, presença 

ou ausência de passos, número de SNs complexos encontrados em cada movimento. 

4.2.3 Presença ou ausência de movimentos  

 Nessa primeira etapa, observamos se as resenhas apresentam ou não os 

movimentos descritos no modelo de Swales (op. cit.) adaptado por Motta-Roth (op. 

cit.). Nosso objetivo é observar se existem diferenças entre o modelo proposto e as 

resenhas aqui analisadas e se existem diferenças entre as áreas analisadas. 

Seguem, a seguir, os resultados encontrados.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Nas tabelas, colocamos um “X” quando a resenha apresenta o movimento e deixamos em branco 
quando não apresenta.  
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Psicanálise Movimento I Movimento II Movimento 

III 

Movimento IV 

Res. 1 X X  X 

Res. 2 X X  X 

Res. 3 X  X X 

Res. 4 X X   

Res. 5 X X   

Res. 6 X X   

Res. 7 X X  X 

Res. 8 X  X X 

Res. 9 X  X X 

Res. 10 X  X X 

Tabela 11- Distribuição dos movimentos (moves) nas resenhas de Psicanálise. 

Linguística Movimento I Movimento II Movimento 

III 

Movimento IV 

Res. 1 X X  X 

Res. 2 X X X X 

Res. 3 X X X X 

Res. 4 X X   

Res. 5 X X  X 

Res.6 X X X X 

Res.7 X X  X 

Res.8 X X  X 

Res. 9 X X  X 

Res. 10 X X X X 

Tabela 12- Distribuição dos movimentos (moves) nas resenhas de Linguística. 

 Podemos observar que o movimento I APRESENTANDO O LIVRO estava 

presente em todas as resenhas. Essa característica já era esperada, pois para resenhar um 

livro é fundamental que o mesmo seja apresentado. Já o movimento II 

ESQUEMATIZANDO O LIVRO apresentou algumas diferenças: em Psicanálise, 6 

resenhas apresentaram esse movimento; em Linguística todas apresentaram. É 
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importante ressaltar que em Psicanálise o movimento II estava em alternância com o 

movimento III RESSALTANDO PARTES DO LIVRO, ou seja, quando a resenha 

apresentava um movimento não apresentava o outro. Essa característica parece-nos 

resultado de uma diferença entre as resenhas de inglês e as de português. Dessa forma, 

em Psicanálise e em Linguística, 4 resenhas apresentaram o movimento III. Assim, em 

ambas as áreas, o movimento II ocorreu mais que o movimento III.  Podemos sugerir 

que as resenhas brasileiras possuem uma preferência pelo movimento II em relação ao 

movimento III.  

Em relação ao último movimento FORNECENDO AVALIAÇÃO FINAL DO 

LIVRO, mesmo a avaliação sendo bastante importante para uma resenha, três resenhas 

de Psicanálise e uma de Linguística não apresentaram esse movimento. Essa 

característica nos chamou bastante atenção, pois como Carvalho (op. cit.) mostrou em 

seu trabalho, as resenhas brasileiras tendem a fazer avaliações exclusivamente positivas 

e foi exatamente isso que percebemos em ambas as áreas. Parece-nos que é um senso-

comum entre os resenhistas brasileiros que as resenhas precisam ter boas avaliações, em 

consequência disso, as avaliações ocorrem bem brevemente, em um curto parágrafo ou 

até mesmo deixam de ocorrer. Como podemos observar nos trechos 1 e 2.  

Trecho 1 

“Por fim, gostaria de dizer que O amor de si (Nicéas, 2013) merece saudações pelo 

legado teórico que nos oferece seu autor, um analista singular, cuja experiência imprime 

no texto o tom da responsabilidade que assumiu em relação à ética e à transmissão da 

psicanálise” (Psicanálise, Res. 7) 

Trecho 2 

“Como se pode ver por tudo que aqui foi apresentado, o livro O Português afro-

brasileiro constitui um capítulo novo e substancioso do estudo do português brasileiro e 

de sua história. É, por isso, indispensável a todos os pesquisadores que se dedicam a 

esses temas.” (Linguística, Res. 2) 

 Como podemos ver nos trechos anteriores, a avaliação final do livro tende a ser 

bem breve e positiva. Em todas as resenhas que analisamos, as avaliações foram 

exclusivamente positivas. Podemo-nos arriscar a dizer que a tendência de não oferecer 
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avaliações negativas seria característico da nossa cultura. O importante é que mesmo em 

avaliações mais ou menos extensas, a avaliação é sempre positiva.  

 Em relação às áreas, notamos que as resenhas de Psicanálise tendem a focar no 

autor do livro resenhado. Como observamos no trecho I, a avaliação final não é sobre o 

livro propriamente dito, mas sobre o “legado teórico do autor”. A de Linguística, 

diferentemente, faz a sua avaliação focando no livro resenhado.  

4.2.2 Número de SNs complexos nos movimentos 

 Em uma de nossas hipóteses, questionamos se as partes destinadas à descrição e 

avaliação apresentariam mais SNs complexos, tendo em vista que são as partes mais 

extensas da resenha.  

 Em nossa análise, observamos que os movimentos mais extensos foram o II e o 

III, pois nessas partes, o resenhista descrevia cada parte do livro (ex. cada capítulo). Por 

isso, também foram as que encontramos o maior número de SNs complexos como 

podemos ver nas tabelas a seguir. 

Psicanálise Movimento I Movimento II Movimento III Movimento IV 

Res. I  3 SNs 26 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

1 SN 

Res. II 5 SNs 42 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

2 SNs 

Res. III 2 SNs (não apresentou 

esse 

movimento) 

23 SNs 2 SNs 

Res. IV 6 SNs 28 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

(não apresentou 

esse movimento) 

Res. V 10 SNs 37 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

(não apresentou 

esse movimento) 

Res. VI 6 SNs 29 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

(não apresentou 

esse movimento) 

Res. VII 5 SNs 33 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

0 SNs 

Res. VIII 13 SNs (não apresentou 40 SNs 0 SNs 
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esse 

movimento) 

Res. IX 10 SNs (não apresentou 

esse 

movimento) 

12 SNs 1 SNs 

Res. X 15 SNs (não apresentou 

esse 

movimento) 

16 SNs 1 SNs 

Tabela 13- Distribuição dos SNs complexos em cada movimento nas resenhas de Psicanálise. 

Linguística Movimento I Movimento II Movimento III Movimento IV 

Res. I 5 SNs 61 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

1 SNs 

Res. II 6 SNs 29 SNs 17 SNs 3 SNs 

Res. III 7 SNs 34 SNs 7 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

Res. IV 4 SNs 29 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

4 SNs 

Res. V 5 SNs 57 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

2 SNs 

Res. VI 10 SNs 4 SNs 25 SNs 3 SNs 

Res. VII 15 SNs 62 SNs 15 SNs 7 SNs 

Res. VIII 3 SNs 49 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

8 SNs 

Res. IX 6 SNs 54 SNs (não apresentou 

esse movimento) 

4 SNs 

Res. X 18 SNs 24 SNs 5 SNs 1 SN 

Tabela 14- Distribuição dos SNs complexos em cada movimento nas resenhas de Linguística.  

 As resenhas de Linguística possuem um maior número de palavras, por isso, o 

número de SNs encontrados também foi maior. Levando em consideração esse dado, 

podemos observar que as resenhas apresentaram resultados similares. O movimento que 

possuiu o maior número de SNs complexos foi o II, seguindo pelo III (quando ocorreu). 

Como essas partes são responsáveis por descrever o livro como um todo e avaliar, 

também apresentaram sentenças mais complexas. Em terceiro lugar, ficou o movimento 



 

49 
 

I e por último o movimento IV. O movimento I é responsável por apresentar o livro, o 

autor, a área de análise, por isso não possui estruturas muito complexas. Já a última 

parte, a menos extensa, foi a que apresentou menos, em alguns casos não apresentou 

nenhum SN complexo. 

 Dessa forma, assim como foi visto por Motta-Roth, as partes mais extensas 

dedicadas à avaliação e descrição do livro possuem sentenças sintaticamente mais 

complexas. Além de possuírem mais sentenças subordinadas, como foi visto pela 

linguista, possuem também mais SNs complexos. A título de exemplificação, 

selecionamos o(s) primeiro(s) parágrafo(s) de cada movimento (que apresentou) de duas 

resenhas, uma de Psicanálise e uma de Linguística, e colocamos em negrito os SNs 

complexos.  

(1) Psicanálise (Res.1) 

 

Movimento 1 

Marina Ribeiro é psicanalista; doutora em psicologia clínica pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP; professora do Instituto Sedes 

Sapientiae; autora de vários artigos em psicanálise; do livro Infertilidade e reprodução 

assistida: desejando filhos na contemporaneidade (2004); além de coautora dos livros 

Bion em nove edições: lendo transformações (2011) e Balint em sete lições (2012).  

De mãe em filha, fruto de seu trabalho de doutorado, é um livro delicado que nos 

convida a viajar rumo ao horizonte sem-fim, entre os azuis, onde se tece a 

feminilidade. Esta delicadeza proveio do intenso cuidado da autora ao navegar por 

mares tortuosos, para trazer-nos conhecimentos precisos e preciosos.   

Contando com autores clássicos da psicanálise, como Freud e Klein, mas 

principalmente com seus contemporâneos, soube posicionar-se por meio de um 

entrelaçamento de conceitos o que lhe permitiu pensar a construção do psiquismo de 

um bebê-menina em direção à feminilidade. 

 

Movimento 2 

 Assim, a autora inicia seu livro: “Paixão mãe-filha no mito e na tragédia”, 

primeira parte de cinco. Nesta, ela se compromete em compreender as repercussões da 

relação apaixonada entre mãe e filha para a transformação da menina em mulher. O 

mito de Deméter e Perséfone é visto como uma metáfora para processos constitutivos 
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da feminilidade nas mulheres, pavimentando o acesso à sexualidade adulta, que 

dependerá “tanto do afastamento da mãe quanto da proximidade identificatória com 

ela” (p.25). No mito, Perséfone, a filha, é concedida em casamento por seu pai, Zeus, 

sem o conhecimento de sua mãe, Deméter, que teria recusado. “Deméter representa o 

desejo não civilizatório de uma mãe: jamais ceder seu rebento ao desejo de um homem 

(outro), mesmo que ele possua um belo e vasto reino” (p.28). São os riscos narcísicos 

de uma intensa aproximação entre mãe e filha que começam a desenhar. O amor e o 

ódio, mas principalmente o ódio, existentes nestas relações são explorados. Electra é o 

próprio elogio ao ódio. Electra é consumida por um intenso ódio e por desejos de 

vingança, pois não perdoa sua mãe, Clitemnestra, por te matado seu pai, Agamêmnon. 

O pretexto para a motivação do crime foi o sacrifício da sua irmã, Ifigênia, mas 

Electra acusa a mãe de, na verdade, desejar ocupar o lugar de soberanos do palácio ao 

lado de seu amante. Nesta trama, mãe e filha estão atadas pelo ódio, o que, para Klein 

(1963/1991), significa a frustração de Electra de não ter sido verdadeiramente 

amada por sua mãe. No entanto, Marina Ribeiro (2011) ressalta, e isto é um dos fios 

que atravessam e sustentam toda a sua obra, que a hostilidade também “parece ser 

apoio, não anatômico, mas subjetivo, que tem a importante função de diferenciação – 

quando se fixa – entre mãe e filha” (p.56). Isto porque quando se fixa “é o que restou do 

desejo onipresente de permanecer na fusão simbiótica com a mãe”, e assim, “a 

separação com o objeto, a entrada do terceiro, é insustentável” (p.56) 

 

Movimento 4 

 

Ressalta que as mulheres ainda desejam, inconscientemente, a mãe, o seu primeiro 

amor e que a elaboração desse vínculo faz-se necessária: tanto o ódio como o amor 

precisam ser elaborados. O pai, ou a função paterna, representa a salvação dessa díade, 

pois a vida psíquica se faz no interjogo de ilusão e desilusão. Na trajetória bebê-

menina-mulher existe, portanto, uma especificidade: é a particularidade da semelhança, 

do mesmo que engendra o mesmo (André, 2003), que potencializa os riscos de uma 

cilada narcísica e/ou da ilusão simbiótica. A dupla mãe e filha transitam ao longo da 

vida constituindo um dueto inseparável, e ao mesmo tempo e paradoxalmente, 

diferenciado, para que cada uma tenha um espaço psíquico próprio. No entanto, isto 

dependerá da habilidade da dupla: “De mãe em filha, entre o precioso e o tanático, 

entre força e vulnerabilidade... é preciso talento”(p.197). 

 

(2) Linguística (Res. 9) 
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Movimento 1 

O livro Language, usage and cognition, de Joan Bybee, vem preencher uma 

lacuna na literatura de cunho funcionalista na medida em que promove uma integração 

entre linguística funcional-tipológica e linguística cognitiva, investigando os 

processos cognitivos dinâmicos e recorrentes que, em última análise, são responsáveis 

pela criação da gramática, pela mudança linguística e pelo processamento da linguagem. 

Especificamente, focaliza os processos cognitivos de domínio geral que estão por trás 

do modo como as palavras se agrupam para dar origem a construções. Sob o enfoque da 

abordagem conhecida como Linguística Centrada no Uso (Usage-based Theory), Bybee 

busca explicar a essência da gramática, focalizando seu caráter variante e gradiente. 

Movimento 2 

O livro é composto por onze capítulos, quatro dos quais descrevem os 

processos cognitivos de domínio geral que atuam na estruturação da língua. Os 

sete capítulos restantes tratam de diferentes aspectos vinculados a uma teoria 

integrada do uso da língua e da mudança linguística. Ao final de cada capítulo, a 

autora resume os principais pontos discutidos, o que facilita a compreensão do 

material lido. 

O capítulo inicial, A usage-based perspective on language, traça o quadro 

teórico geral que embasa o livro. Bybee discute a natureza da linguagem, 

ressaltando seu caráter ao mesmo tempo regular e variável: as línguas diferem entre 

si, mas são modeladas pelos mesmos princípios; construções comparáveis em línguas 

distintas desempenham funções semelhantes, mas diferem formalmente umas das 

outras; os enunciados de uma língua distinguem-se entre si, mas exibem os mesmos 

padrões estruturais; as línguas mudam ao longo do tempo, mas de modo bastante 

regular. A autora examina, então, a gradiência e a variação na estrutura linguística, 

apresentando alguns exemplos que motivam uma visão da língua como um sistema 

adaptativo complexo. Em seguida, considera a questão: os processos que criam a 

estrutura linguística são específicos à língua ou se aplicam também a outros domínios 

cognitivos? Para responder a essa pergunta, introduz e define os processos de domínio 

geral que aplica a suas análises no livro: categorização, chunking (encadeamento), 

armazenagem de memória rica, analogia e associação transmodal. Ainda nesse capítulo, 

Bybee define ‘construção’, em termos semelhantes a Goldberg (1995) e Croft (2001), e 

mostra sua relevância em uma gramática baseada no uso. Salienta, então, a 

importância do trabalho com todos os tipos de dados: linguagem infantil, 

experimentos psicolinguísticos, intuição dos falantes, distribuição em corpora e 
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mudança linguística e elenca as fontes primárias usadas para as análises 

apresentadas na obra. 

Movimento 4 

O esforço de Joan Bybee em promover a integração entre linguística e 

ciência cognitiva é plenamente compensado nesse livro. No quadro da linguística 

funcional, especificamente, é o primeiro trabalho que explicita as relações entre 

língua(gem) e processos cognitivos através do exame de dados extraídos de amplos 

corpora que refletem o uso real da língua. Nesse sentido, cumpre a tarefa adicional de 

embasar as discussões a respeito de uma linguística centrada no uso. Dado seu grau 

de profundidade teórica, esse volume é recomendado a leitores já familiarizados com 

os conceitos e os pressupostos básicos da Linguística Funcional e da Linguística 

Cognitiva. 

4.3 Traços de subjetividade 

 As resenhas de Linguística e Psicanálise comportam-se de maneira semelhante 

formalmente, ou seja, em relação à forma não apresentam diferenças significativas. 

Entretanto, ao analisarmos as resenhas percebemos que existia uma diferença sim, mas 

em relação ao estilo da resenha.  

 Constatamos, ao ler as resenhas, que o resenhista de Psicanálise se posicionava 

de maneira diferente. Os resenhistas de Linguística usavam somente a terceira pessoa e 

mantinham uma distância do leitor, o que é esperado em textos científicos. Os de 

Psicanálise apresentavam uma maior liberdade e algumas usavam a primeira pessoa.  

  Observe os trechos a seguir:  

Trecho 1: 

“Como muita satisfação recebi o convite do amigo e xará, David Léo Levisky, para 

fazer uma resenha – a ser publicada nesta Revista Brasileira de Psicanálise, da qual ele 

já foi editor – do seu mais recente livro: Entre elos perdidos. Tal se deve ao fato de 

construir para mim um privilégio resenhar a obra de um autor que conheço de longa 

data – e do qual já li, sempre com prazer e proveito, se não toda, pelo menos a maioria 

da produção escrita.” (Psicanálise, Res. 3)” 

Trecho 2: 
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“Quando nos foi pedido que escrevêssemos a resenha do livro Dimensões da 

intersubjetividade, organizado por Nelson Coelho Junior, Pedro Salem e Perla Klatau, 

além da surpresa pelo convite, ocorreu-nos a enorme responsabilidade que tínhamos a 

nossa frente. “Mãos à obra”, foi o que pensamos. À primeira vista, a ligação entre a 

Psicanálise, que se assenta sobre uma teoria do inconsciente, e a fenomenologia, que 

tem como base um reflexo sobre o sentido profundo da experiência consciente, parece 

incompatível.” (Psicanálise, Res. 2) 

Trecho 3: 

“Gisela Sanches é assertiva não só no título, mas em toda a sua obra, que foi financiada 

pela Fapesp e é resultado de uma dissertação de mestrado defendida na PUC-SP, em 

1994. Trata-se de uma pesquisa sobre a obra de Sándor Ferenczi em que a autora 

resignifica, mostrando o quanto é atual e útil para compreender os pacientes do século 

XXI.  

(...) 

É justamente sobre esse autor tão apaixonado e empenhado em investigar os mistérios 

da alma e em amenizar o sofrimento psíquico por meio de novos recursos na técnica 

psicanalítica, que Gisela Sanches se debruça neste livro” (Psicanálise, Res. 4)” 

 

 Todos os trechos foram retirados do início de resenhas de Psicanálise, 

normalmente o primeiro parágrafo. No primeiro trecho, nos chama a atenção o modo 

informal e até curioso de iniciar o texto, e, também, o uso de primeira pessoa do 

singular.  No segundo trecho, o resenhista utiliza a primeira pessoa do plural e também 

conduz o início de uma maneira informal. No terceiro, temos o uso de terceira pessoa, 

entretanto, percebemos que o resenhista coloca a sua opinião de uma maneira não 

esperada. Essa característica que estamos salientando ficará mais clara ao ler alguns 

trechos de resenhas de Linguista: 

 Trecho 4: 

“A sociolinguística laboviana ou sociolinguística quantitativa desenvolve pesquisas de 

base empírica sobre uma língua e sua vinculação com a estrutura social que a apoia. 

Como princípio básico de análise admite a heterogeneidade linguística intrínseca e 

desenvolve sua observações baseada em instrumental de caráter estatístico produzido 

por programa computacional largamente utilizado na área, o Goldvarb, ou sua versão 
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mais recente para Windowns, o GoldvarbX. Essa ferramenta permite, além da 

apresentação das frequências absolutas e relativa dos dados previamente preparados 

pelo pesquisador, correlacionar informações de caráter linguístico a informações de 

caráter social da amostra linguística em estudo.” (Linguística, Res. 4) 

Trecho 5: 

“O livro Language, usage and cognition, de Joan Bybee, vem preencher uma lacuna na 

literatura de cunho funcionalista na medida em que promove uma integração entre 

linguística funcional-tipológica e linguística cognitiva, investigando os processos 

cognitivos dinâmicos e recorrentes que, em última análise, são responsáveis pela criação 

da gramática, pela mudança linguística e pelo processamento da linguagem.” ( 

Linguística, Res.) 

 Os dois trechos selecionados de Linguística correspondem ao primeiro parágrafo 

de resenhas. É possível perceber que existe uma diferença entre as áreas, que pode ser 

observada nas escolhas lexicais. As resenhas de Psicanálise mostram-se mais subjetivas, 

pois utilizam termos de cunho mais pessoal, como “tão apaixonado e empenhado”, “o 

quanto é atual”, “grande amigo e xará” e “enorme responsabilidade”. As de Linguística 

são mais objetivas e, por isso, apresentam uma linguagem mais científica, como 

“princípio base de análise”, “caráter estatístico” e “uma lacuna na literatura de cunho 

funcionalista”. 

 Acreditamos que a temática também favorece essa linguagem mais subjetiva. 

Segundo Bakhtin (2003), um gênero é composto pelo tema, pela forma composicional e 

pelo estilo, este último sendo entendido como o modo que os enunciados aparecem nas 

escolhas linguísticas. Segundo Severo (2014; 40),   

o estilo individual abarca a expressividade dos sujeitos e necessariamente se 

realiza no interior dos gêneros discursivos. Os sujeitos tendem a compartilhar 

avaliações sociais mais normativas sobre os usos e escolhas linguísticas quando 

seu projeto discursivo se realiza através de gêneros vinculados a esferas 

ideológicas mais formais e estabilizadas. Por exemplo, os gêneros das esferas 

acadêmicas tendem a impor fortes restrições sobre as escolhas linguísticas à 

partir das valorações que os sujeitos nessa esferas compartilham sobre os usos 

linguísticos. Diferentemente, os gêneros literários tendem a impor uma força 

normativa menor sobre as escolhas linguísticas, abrindo mais possibilidades 

para a criatividade humana (...) 
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 Assim como Severo (op. cit.), ao trabalhar com um gênero do domínio 

acadêmico, esperávamos encontrar pouca variação estilística. Entretanto, encontramos 

diferenças significativas no âmbito do estilo e da temática: parece-nos que as resenhas 

de Psicanálise apresentam características pertencentes aos gêneros literários, permitindo 

o uso da língua de modo mais criativo e pessoal.  

 Nesse sentido, considerando a visão tripartida do gênero de Bakhtin (2003), as 

resenhas acadêmicas de Linguística e Psicanálise não apresentam diferenças 

significativas em relação à forma composicional, mas, sim, em relação à temática e ao 

estilo. Apesar de termos encontrado essa diferença, nosso objetivo não era fazer uma 

análise com base na temática e no estilo das resenhas. Entretanto, não poderíamos 

deixar de mencionar essa questão, pois nos chamou bastante atenção. Acreditamos que 

esse é um trabalho que possa ser aprofundado posteriormente.  
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5. Considerações Finais  

 Este trabalho buscou analisar o gênero Resenha Acadêmica, tendo como base 

dois parâmetros: a sua organização retórica e o uso de SNs complexos. Retomamos 

neste capítulo os nossos resultados e os correlacionaremos com as hipóteses que 

nortearam a nossa pesquisa.  

 Em relação à organização retórica, nossa hipótese era de que poderia haver uma 

diferença entre o padrão encontrado por Motta-Roth (1995) nas resenhas de inglês e as 

resenhas analisadas em Português neste trabalho. A nossa hipótese foi confirmada, já 

que encontramos uma diferença entre os movimentos II e III. Como foi visto, as 

resenhas analisadas tendem a apresentar uma preferência pelo movimento I, enquanto 

que o movimento II aparece em uma quantidade menor de resenhas ou de forma 

alternada com o movimento III, no caso das resenhas de Psicanálise. Como os 

movimentos são obrigatórios, sugerimos que o movimento III passe a ser um passo do 

movimento II, ou seja, opcional. 

 Em relação ao uso de SNs complexos, partimos da hipótese que os SNs estariam 

preferencialmente à direita do verbo. Em nossos dados encontramos, em ambas as áreas, 

um maior número de SNs à direita do verbo. Esse resultado corrobora a tendência ao 

peso final (Cf. Wasow, 1997). Além disso, o uso dos SNs complexos tende a ser 

influenciado por aspectos informacionais, confirmando o princípio do ponto de partida 

leve (Cf. Chafe, 1984).  

 Nas resenhas analisadas, encontramos uma alta incidência de nominalizações, já 

que em ambas as áreas encontramos mais de 60% de SNs complexos com 

nominalizações. Essa característica confirma nossa hipótese de que a resenha, por ser 

um gênero do domínio acadêmico, tenderia a apresentar um alto índice de 

nominalizações, pois precisa compactar e condensar informações.  

 Quantos à complexidade dos SNs, encontramos uma alta frequência de encaixes. 

Ambas as áreas apresentaram em torno de 70 % de SNs com um ou mais encaixes. 

Como foi visto anteriormente, um SN pesado e longo tende a possuir encaixes de 

Spreps e orações adjetivas. Em relação à densidade lexical, a maioria dos SNs tinha 2 

ou 3 itens lexicais.  
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 Em relação às áreas, vimos que não apresentaram diferenças significativas na 

sua organização retórica e no uso de SNs complexos. A maior diferença, como 

mostramos, foi em relação ao estilo. As resenhas de Psicanálise mostraram-se mais 

subjetivas, enquanto que as resenhas de Linguística mais objetivas. Ressaltamos que 

não esperávamos encontrar essa diferença, parece-nos que a própria área do 

conhecimento (Psicanálise) favoreça essa postura mais subjetiva, mas seria necessário 

uma análise mais detalhada. 

 Por último, uma questão que achamos importante levantar é em relação ao 

último movimento FORNECENDO AVALIAÇÃO FINAL DO LIVRO. Chamou-nos a 

atenção, como foi mostrado também por Carvalho (op. cit.), o fato de que as resenhas 

brasileiras tendem a não fazer críticas negativas ao material/livro resenhado. Em nossa 

análise, percebemos que essa característica não só se confirmou em 100% dos casos, ou 

seja, nenhuma resenha analisada fez uma crítica negativa, como também as partes 

destinadas à avaliação eram as menores, geralmente um pequeno parágrafo ao final da 

resenha. Outro dado encontrado foi que três resenhas de Psicanálise e uma de 

Linguística não apresentaram esse último movimento. Essa característica nos leva a 

pensar que, já que a resenha brasileira é sempre positiva, nos nossos dados analisados, 

se esse último movimento não perdeu a razão de ser e, por isso, está deixando de 

aparecer.  

Outra questão que levantamos aqui é que o gênero resenha acadêmica 

tradicionalmente tem como característica resumir e avaliar um livro, e essa é a sua 

principal diferença do gênero resumo. Como observa Costa (2008) em seu dicionário de 

gêneros, uma parte importante da resenha é avaliar e argumentar em favor desse ponto 

de vista. No corpus analisado, percebemos que as resenhas de Linguística apresentavam 

uma aparecência de resumo de livro, pois a parte de avaliação quase não aparece. Já as 

de Psicanálise, não parecem com resumo de livro, mas distanciam-se da resenha 

tradicional acadêmica pela subjetividade e pelo foco no autor.  

Nesse sentido, nossa impressão final é que as resenhas brasileiras analisadas 

caminham para um lado diferente das resenhas acadêmicas do inglês, sendo 

influenciadas tanto pela cultura quanto pela área de conhecimento.  
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Anexo 1 

Resenha de Psicanálise 

Entre elos perdidos  

Autor: David Léo Levisky 

Editora: Imago, Rio de Janeiro, 2011, 378, 378p. 

 

Resenhado por: David Zimerman 

 

 Com muita satisfação recebi o convite do amigo e xará, David Léo Levisky, para 

fazer uma resenha – a ser publicada nesta Revista Brasileira de Psicanálise, da qual ele 

já foi editor – do seu mais recente livro: Entre elos perdidos.  

 Tal se deve ao fato de constituir para mim um privilégio resenhar a obra de um 

autor que conheço de longa data – e do qual já li, sempre com prazer e proveito, se não 

toda, pelo menos a maioria da produção escrita.  

 Não obstante o fato de dispensar David apresentações no meio psicanalítico, mas 

visto que o presente livro tem tudo para alcançar interesse por parte do público mais 

heterogêneo, que não unicamente os costumeiros leitores da “área psi”, creio ser de 

justiça destacar, de forma resumida, dentre suas múltiplas atividades, os pontos mais 

significativos.  

 David Levisky nasceu em São Paulo, onde se formou em medicina, 

especializou-se em psiquiatria e psicanálise, e direcionou sua maior dedicação ao 

atendimento de crianças e adolescentes.  

 A par dos reconhecidos méritos de sua eficácia clínica, obteve também o título 

de doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, além de ter sido diretor 

clínico do Centro Israelita de Assistência ao Menor.  

 Mais: respondeu pela coordenação de significativos eventos, como os bem-

sucedidos encontros “Adolescência e violência”; “Freud: psicanálise, cultura e judaísmo 

– 100 anos de história”, entre outros. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise de São Paulo, na condição de psicanalista didata.  

 Em relação à resenha propriamente dita de Entre elos perdidos, tenho uma 

convicção: embora Levisky reitere que seu livro se caracteriza como sendo um 

“romance histórico”, particularmente vou mais longe.  
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 Concordo, realmente, com o fato de que a essência da trama gira basicamente 

em torno de romances amorosos protagonizados por Eliazar Cação, professir de 

sociologia e antropologia, brasileiro, cristão, casado com Cláudia, bem-sucedida 

profissional executiva de negócios imobiliário, em São Paulo. O casal tem dois filhos, já 

crescidos e mancipados, que moram fora do Brasil, o que não impede que a família seja 

bastante unida.  

 Particularidade de Cláudia: apesar de ser, como o marido, de nacionalidade 

brasileira e de educação cristã, tem uma avó judia, apegada aos costumes e a rituais 

religiosos judaicos. De nome Berta, essa avó, em razão das perseguições e humilhações 

que ela e a família haviam sofrido sob o nazismo (1933-45), para proteger seus 

descendentes daqueles sofrimentos, simula ter renegado seu judaísmo. 

 Quando passa a residir no Brasil, continua aquela avó a manter sua simulação. 

No seu dia a dia, porém, e de forma muito discreta, ela não consegue deixar de revelar a 

permanência que a herança judia ocupava em sua mente e seu coração.  

 Tudo isso tem influência em Cláudia e, indiretamente, em Eliazar, que fica 

obcecado e empolgado em conhecer e estudar, com profundidade, as origens, o 

desenvolvimento do judaísmo e as principais características do sentimento de identidade 

dos judeus, bem como os fundamentos religiosos e o perfil dos heróis que compunham a 

história do mundo judaico, em todos os aspectos.  

 Parte do enredo se ocupa dessa procura do professor Eliazar Cação do possível 

encontro do seu verdadeiro sentimento de identidade nos elos do passado, que talvez 

tivessem sua origem no judaísmo antigo.  

 Fortes, pensava ele, eram aquelas conexões com sua forma de pensar e filosofar, 

juntamente com seu apego a determinados valores, princípios, costumes e, mesmo, certo 

fanatismo na forma de pesquisar quem seria ele de fato, e o que faria ou deveria fazer 

enquanto estivesse vivo.  

 Abro um parêntese para enumerar alguns pontos que, acredito, são os principais 

responsáveis pelo meu entusiasmo por este livro, cujo estilo literário prende a atenção 

do leitor do começo ao fim.  

 Em sua abertura, por exemplo, há o enfoque numa real tragédia ocorrida em 

julho de 2007, com o avião da TAM, no voo 3054, que sairia de Porto Alegre, chegaria 

a São Paulo e daí seguiria para Paris. Todas as pessoas que acompanharam as palestras 

de Eliazar sabiam que ele voltaria a São Paulo e, de lá, prosseguiria para Paris.  
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 A repercussão da tragédia da mídia (nenhum passageiro teria sobrevivido) 

provoca desespero em todos que o conheciam, especialmente Diana, universitária que 

vinha ciceroneando e, de certa forma, se envolvera com ele. Levisky demonstra, nesse 

ponto, grande habilidade e talento ao mesclar e enriquecer uma tragédia real com 

observações e reflexões próprias de fatos ficcionais.  

 Outro aspecto que me encantou. Em que pese não ter almejado produzir uma 

obra prioritariamente amparada em conceitos e vivências psicanalíticas, mas, sim, um 

“romance histórico”, conseguiu ele atingir um duplo objetivo. 

 Concordo que o autor conseguiu para a sua obra uma característica de 

“romance” (o que aparece com clareza nas diferentes relações amorosas). Já o termo 

“histórico” desponta, de forma enfática, em situações que dizem respeito à evolução da 

humanidade sob diversos prismas de observação (os personagens retratam 

transformações que envolvem geografia, religiões, guerras, costumes, modo de 

educação por parte pais, professores, de representantes de distintas religiões, rivalidade 

entre nações, convergências e divergências entre judaísmo, islamismo e cristianismo).  

 Tudo isso se acompanha das paulatinas mudanças evolutivas dos valores, hábitos 

e crenças – de modo que não só a Idade Média dos povos mediterrâneos é evocada, mas 

igualmente a atualidade socioeconômica e política do Brasil.  

 Apesar de Levisky ter evitado incluir enfoque prioritariamente psicanalítico na 

sua metáfora de “romance histórico”, a verdade é que, como bom psicanalista, a 

psicanálise está em seu sangue. Por intermédio de seu elenco – em que Eliazar 

predomina - , o leitor acompanha de perto e se identifica com as alegrias, dores, 

conflitos, dúvidas, angústias e as autorreflexões que evidenciam a sabedoria e 

conhecimentos do nosso autor.  

 Ainda que sutilmente, um bom observador logo capta que Davi fala por meio de 

seus personagens, de Eliazar, principalmente, da esposa Cláudia, de Sofia (um linda 

mulher, antropóloga e islamita, grande paixão e amante de Eliazar).  

 Eliazar também se nutriu de pensamentos, frases e expressões do seu grande 

modelo e ídolo, Maimônides (1138,1204), importante figura retórica, um consagrado 

médico e filósofo judeu, nascido em Córdoba (Espanha), durante o domínio mouro. 

 Outras vezes, Levisky brinda o leitor com frases sábias, envolvidadas num suave 

teor psicanalítico, atribuídas a um “amigo psicanalista” que teria lhe revelado a 

sabedoria de determinas e belas reflexões.  
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 Como o professor Eliazar é o protagonista maior, vale traçar as características de 

sua personalidade. Em meu entendimento, sua caracterologia é, marcadamente, de 

natureza obsessiva. Sempre muito correto, pelo menos na aparência, cuidava dos 

mínimos detalhes em tudo que fazia e dizia, de modo que ficou conhecido como um 

destacado e louvado professor de sociologia e antropologia, reforçando a sua imagem de 

estudioso, meticuloso, profundo, ético gentil com todos.  

 No entanto, Levisky faz questão de mostrar claramente ( a partir de aspectos da 

conduta de Eliazar) que, pari passu a um caráter obsessivo, existia outro Eliazar, que eu 

rotularia da presença de sim; uma ânsia insaciável de ser reconhecido e louvado como 

sendo um vencedor em tudo notadamente em relação às mulheres bonitas e atraentes. 

 A esses traços sadios e reconhecidos, certas manifestações de Eliazar 

denunciam, no entanto, uma pessoa perturbada com sua ambiguidade, ambivalências, 

dúvidas permanentes, enormes dificuldades em tomar decisões difíceis, o que o leva, em 

consequência, em variadas situações, especialmente as amorosas, a apelar para o recurso 

de seduzir, ser seduzido e de usar maciças doses de mentira.  

 Assinale-se, ainda, que ao longo da leitura aparecem quatro mulheres que se 

“apaixonam” por ele, em diferentes circunstâncias. Sigamos a ordem de sua entrada. 

  

(1) Diana surge no início. Trata-se de uma universitária designada pela direção da 

faculdade, para recebe-lo no aeroporto de Salgado Filho, em sua chegada de São 

Paulo, e deixa-lo no Plaza Hotel. Na sequência, o acompanharia ao cumprimento 

de encontros e contatos que figura tão ilustre fazia por merecer. 

 

Para o leitor perceber o “outro lado” de Eliazar, paralelo ao “obsessivo” reproduzo 

uma das reflexões de Diana Eliazar Cação era uma figura excitante e controvertida, não 

só intelectualmente pela sua erudição e posicionamento ideológicos, políticos e sociais, 

mas também como homem, graças ao seu charme e à sua disponibilidade afetiva. Estar 

com ele gerava para mim uma exitaçãozinha peculiar, com pontas de inveja e de ciúme 

entre colegas” (p. 14). Até o projeto de se cadar com meu namorado sofreu um forte 

abalo diante do fato de Eliazar ser simpático e sedutor. “Percebi que ele havia notado 

minha feminilidade ao me olhar por inteira, ter sorrido, e feito uma forte expressão 

entusiasmada ao elogiar a minha beleza e jovialidade”. (p.15) 
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(2) Em Montevidéu, Eliazar seduziu e foi seduzido por Lúcia, num romance que 

durou pouco tempo, mas o suficiente para o leitor perceber que também Lúcia 

sentiu-se apaixonada por ele. (Para deleite e evaidecimento de Eliazar, ela, no 

intimidade, o chamava de “meu senhor)”(p.37). 

Também com Lúcia, diante da possibilidade de uma relação mais profunda, Eliazar 

evidencia sua costumeira ambivalência e ambiguidade, o que nela provocava uma 

constante pergunta: “O que restará de nossa amizade? Será que ela vai durar até o fim 

de nossos tempos ou vamos nos estapear no meu do caminho?” (p.39) 

A relação com Lúcia, embora curta, enriquece-o, porquanto ela é dotada de notável 

cultura geral, o que permite que Levisky, ao tempo em que brinda o leitor com reflexões 

sobre afetos universais, enfatize pelo qual eles são sentidos e vividos pelas pessoas , em 

todas as culturas, depende do local e da époza em que transcorrem. 

Partindo daí, indiretamente, Levisky nos justifica porque denomina o presente livro 

um “romance histórico”. Ou seja, nos diálogos de Eliazar com  Lúcia, o autor evoca a 

Idade Média e de como esta deus origem à construção do mundo ocidental; o 

surgimento das “Cruzadas”; a formação dos impérios; osconflitos papeis e disputas 

entre Igreja e o Estado; e a estruturação do cristianismo, judaísmo, islamismo etc.  

 

(3) Cláudia, esposa de Eliazar, ocupa naturalmente um importante espalho. Tanto 

sob o ponto de vista do amor sadio entre eles, quanto na patologia da relação. 

Traições recíprocas, ciúmes, mentiras e ameaças de divórcio se alternam a 

momentos amorosos. O reconhecimento de cada um dos méritos do outro, que 

às vezes aflora, não impede as violentas brigas verbais, com ataques 

depreciativos e humilhantes.  

 

No meu entender, o ponto alto do livro, consiste na verdadeira batalha que se 

desencadeia quando Cláudia que estava sendo traída por “uma tal de Sofia”. Ambas 

lutam com todas as armas pela posse de Eliazar. Os argumentos, as juras de cada uma 

delas, as cartas enviadas ao “grande amor” da vida de ambas – da esposa e da amante – 

são leitura imperdível.  

 

(4) Sofia entra em cena em Paris, num encontro casual. Acompanhado pela esposa, 

Eliazar lá se encontrava não só por motivos turísticos: seria aquela uma forma de 

iniciar um projeto de peregrinação, que ele faria de forma obstinada, para 
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conhecer melhor Maimônides – seu grande modelo -, tanto em questões 

filosóficas quanto místicas, teológicas, mitológicas e metafísicas.  

 

Uma grande motivação dessa viagem seria conhecer Bibliothèque Nationale de 

France. Ele estava convicto de que encontraria ali documentos medievais e iniciaria a 

pesquisa eletrônica na busca de textos do e sobre Maimônides.  

Seu encontro com Sofia acontece naquela biblioteca, onde ela pesquisava matérias 

respeitantes à sua especialidade (antropologia). Eliazar fica como que hipnotizado pelos 

lindos olhos verdes dela. A atração é mútua e a empatia quase instantânea. Juntam-se 

interesses intelectuais comuns e euma tremenda química erótica. À parte disso, Sofia 

presta um relevantes auxílio a Eliazar na busca de documentos, textos sobre a vida e 

doutrinas de Maimônides.  

Sofia nasceu em Êfeso, cidade situada no extremo norte da Turquia, antigo reduto 

judaico do Mediterrâneo, anterior à Diáspora (maciça dispersão de judeus, acontecida 

no ano de 70 d.c). Divorciara-se recentemente de seu marido islamita e encontrava-se 

carente de um novo amor. 

 Tal relacionamento, assim, num breve tempo, transforma-se em ardente paixão 

recíproca, com momentos paradisíacos e outros de forte angústia e dolorosas indecisões 

(situações e sentimentos vividos por todos os protagonistas daqueles triângulos 

amorosos). Inspirada pelas leis e princípios religiosos islamitas, propõe, com a maior 

naturalidade que Eliazar convivesse simultaneamente com ela e Cláudia. 

 Apesar da convicção de que a esposa jamais aceitaria algo tão distante de sua 

crenças religiosas e de seu caráter, Eliazar chega até a fazer junto a ela um ensaio da 

ideia – tão só para comprovar o que já se supunha.  

 No final do livro, Claudia e Sofia, sem uma conhecer a outra, encontram-se à 

espera de Eliazar no aeroporto de Paris. Supunham que ele estaria vindo de São Paulo, 

disposto a cumprir as promessas que fizera.  

 Para Claudia, afiançara que viajariam para Israel, oportunidade em que 

aprofundaria seus conhecimentos sobre o judaísmo e, provavelmente, buscaria mais e 

novos vestígios de Maimônides. Para Sofia prometera aceitar o convite de ficar 

hospedado na residência que ela mantinha em Paris.  

 Sob o signo da tragédia de Congonhas, o aeroporto parisiense fervilhava. 

Claudia e Sofia estavam numa fila imensa, em busca de informações sobre o destino de 
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Eliazar. O que teria acontecido com ele? Estaria vivo ou seria um dos passageiros 

daquele fatídico voo 3054? 

 Sofia encontrava-se um passo à frente de Claudia – portanto, de costas para esta. 

Entre ambas, como que a flutuar, a vaga sensação da existência de uma rival nas 

proximidades.  

 E se fosse assim, e se  Eliazar aparecesse vivo: como seria o seu comportamento 

diante de cada uma? (Incrível como Levisky consegue aqui que o leitor compartilhe 

com elas as mesmas dúvidas e desejos.) 

 Não posso concluir a resenha sem deixar de recomendar com emprenho a leitura 

desta obra. Dentre tantos motivos, constitui o principal a oportunidade de o leitor, em 

muitos momentos, sentir-se identificado com alguns dos protagonistas – o que 

certamente, o levará a refletir sobre o que faria naquele lugar - , bem como sentir em si 

mesmo que a nossa personalidade nunca é um bloco sólido único e compacto. Ao 

contrário, perceberá que todos temos o nosso psiquismo dividido em partes diferentes 

entre si: o lado adulto convivendo com a criança que um dia fomos ( e que mantém 

alojada em nosso inconsciente, como “resíduo “ do passado). Outro exemplo poderia ser 

o da nossa possível “parte obsessiva-compulsiva” se desentendendo com a nossa parte 

narcisista.  

 Não fosse o respeito ao necessário espaço desta resemja, poderíamos alinhas 

inúmeros exemplos de conflitos que se processam no interior do psiquismo de cada um 

de nós, cujo conhecimento contribui para que nos tornemos mais harmônicos, coesos, 

libertos e felizes. 
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Anexo 2 

Resenha de Linguística 

FREIXO, Adriano de. 2009. Minha pátria é a língua portuguesa: a construção da idéia 

de lusofonia em Portugal. Rio de Janeiro: Apicuri. 204p.isbn  

Resenhado por/by: Carla Macedo MARTINS (Pesquisadora Titular da Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro)  

O campo das políticas linguísticas tem ganhado densidade com a publicação de 

inúmeras obras, tanto na Linguística, quanto na Filosofia da Linguagem, nas Ciências 

Sociais, na História e na Ciência Política. O livro de Adriano de Freixo se vincula a esta 

última área, oferecendo elementos para a análise histórica e discursiva de uma 

instituição de interesse evidente para os linguistas – a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP).  

A obra tem como foco a criação relativamente recente de uma noção que servirá 

de base ideológica à fundação da CPLP: a lusofonia. Gestada por governantes, militares 

e intelectuais portugueses e brasileiros, a lusofonia se relaciona, segundo Freixo, ao 

momento em que Portugal busca sua re-inserção no cenário internacional pós-Guerra 

Fria, não só pelo seu ingresso na então Comunidade Européia, mas também pela 

reaproximação com as ex-colonias africanas, após as guerras de independência. Ainda 

no que diz respeito ao contexto histórico deste período, o livro menciona, sem 

aprofundar, as transformações na economia mundial, com a consequente redefinição das 

relações entre as nações, a complexificação das identidades culturais e o surgimento de 

organismos internacionais, dentre os quais a CPLP.  

O ideário da lusofonia impõe-se, assim, no período de pós-Guerra Fria e de 

intensificação da globalização, como necessário ao projeto político português, embora a 

CPLP só se concretize efetivamente na década seguinte (em 1996). Tal contexto impõe, 

conforme a análise do autor, que Portugal renove suas relações com as nações fundadas 

nos seus antigos territórios coloniais ultramarinos, a saber, Guiné-Bissau, Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Brasil. Dentre estas 

nações, o Brasil desempenha papel central, inclusive pela participação de intelectuais de 

relevo na formulação da proposta de uma comunidade lusófona, ainda na década de 

1950.  
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Portanto, já que originada dos interesses políticos de Portugal, o alicerce 

simbólico da lusofonia é, segundo o autor, desprovido de sentido para os demais 

participantes da Comunidade. Podemos afirmar que esta constitui a tese principal do 

livro de Adriano Freixo.  

A obra se estrutura em quatro capítulos centrais, além de um capítulo final de 

síntese. O primeiro capítulo, intitulado “A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa – CPLP: história e perspectivas”, apresenta os marcos na constituição deste 

organismo, além dos distintos alinhamentos dos países em relação à proposta. O autor 

identifica três marcos nesta formulação: a década de 1950, na qual diversos intelectuais 

brasileiros e portugueses, de matizes ideológicos diversos – como Gilberto Freyre, 

Joaquim Barradas de Carvalho, Adriano Moreira, Agostinho da Silva e Darcy Ribeiro – 

tematizam a idéia de uma “comunidade lusófona” ou “lusíada”; o ano de 1989, com a 

criação, no Maranhão, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), 

marcando a inserção mais ativa do Brasil na defesa da proposta, assim como a 

necessidade premente, por parte de Portugal, de um suposto “regresso à África”; e, por 

fim, a efetiva criação, em 1996, da CPLP.  

Também no primeiro capítulo, Freixo analisa, em linhas gerais, as relações 

internacionais dos países participantes da CPLP, dando destaque tanto para seus 

distintos interesses na Comunidade, quanto para suas inserções em outros organismos 

internacionais, como o Mercosul, a SADCC (Conferência de Coordenação para o 

Desenvolvimento da África Austral) e a Commonwealth.  

Embora o quadro apresentado pelo autor, nas palavras do próprio, careça de uma 

atualização – os dados indicados são de 1998, antes de Timor-Leste, por exemplo, sofrer 

uma influência australiana direta – cabe destacar alguns exemplos deste campo 

complexo de relações, sobretudo as que potencialmente podem apontar implicações 

imediatas nas políticas de língua: São Tomé, Cabo Verde e Guiné construíram 

proximidade com a África francófona; Angola mantém relações estreitas com a África 

do Sul; e Moçambique ingressou na Commonwealth. Mais uma vez, ganha destaque, 

neste panorama, o Brasil, que, segundo o autor, tem optado por investir em relações 

bilaterais, o que coloca em risco a existência da CPLP. Esta análise também mereceria 

ser revisada, a partir do perfil da política internacional do governo Lula da Silva.  
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Ainda no capítulo 1, o autor analisa a dimensão política da língua portuguesa 

nos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e no Timor-Leste, 

colocando em questão o real espaço ocupado pela língua portuguesa nestes países-

membros.  

O autor indica alguns elementos de inflexão nos PALOP, como o analfabetismo, 

o baixo índice de falantes do português na comparação com as línguas crioulas ou de 

origem africana, e as resistências ao português como símbolo do colonialismo, além da 

já mencionada inserção dos países em outros organismos internacionais. Quadro 

especialmente complexo é apresentado em relação ao Timor-Leste, em que o português 

simbolizou, junto à religião católica, a oposição à invasão pela Indonésia, na década de 

1970. Este fato não elide a questão da complexidade linguística deste país, pois o 

português é falado por menos de 3% da população e, como língua comum de 

comunicação e veículo de penetração internacional, disputa a hegemonia com o inglês, 

sobretudo após os investimentos maciços da Austrália no país (dados da década de 

1990). 

 Para o autor, este panorama reitera a tese que “ao longo de sua curta existência, 

a CPLP acabou se tornando mais uma organização secundária entre as muitas que 

existem no âmbito internacional e que até agora as premissas sobre as quais ela foi 

criada não tiveram como se concretizar” (p. 70).  

O capítulo seguinte – “O Terceiro Império Português e o mito do ‘Destino 

imperial’” – tem como objetivo apresentar a construção da visão mítica de Portugal 

como uma nação com uma missão civilizadora e de um caráter singular. Para tal, o autor 

parte de um breve relato das origens do império português na África, apontando como, 

entre os séculos XVI e XVII, o português tornou-se “língua franca” nos portos da Índia 

e do sudeste asiático, além de se tornar o idioma mais falado de toda a costa africana. 

No dois séculos seguintes, ao lado da dependência econômica da Inglaterra, Portugal 

sofreria revezes na exploração das colônias – por exemplo, a independência do Brasil e 

as relações diretas, por conta do tráfico negreiro, entre este país e Angola, dispensando 

Portugal como intermediário.  

Tal contexto não impediu Portugal de retomar o ideário imperial nas últimas 

décadas do século XIX, com o chamado Terceiro Império, como uma forma de 

compensar a pequenez do país e garantir a existência como nação independente. O 



 

72 
 

ideário imperial se traduziu pela perspectiva de Portugal como uma nação única, 

multirracial, pluricontinental e ecumênica. Tal ideário atinge seu auge com o golpe 

militar de 1926, com a implantação do salazarismo e com o Estado Novo português. 

 Freixo apresenta o salazarismo como um período caracterizado por um 

incentivo à ocupação das colônias (imigração) e por uma rigorosa política de exploração 

colonial, inclusive com a prática massiva do trabalho forçado e do agenciamento de mão 

de obra para os países vizinhos (legitimados pelo Ato Colonial de 1930). Esta política 

resiste, inclusive, ao processo de descolonização do Pós-Guerra e às contundentes 

condenações da comunidade internacional – dentre as quais se destacam as ocorridas 

durante a importante Conferência de Bandung, que formulou a proposta do que passou a 

ser denominado Terceiro Mundo. Freixo explica esta sustentação anacrônica da política 

colonial portuguesa pelos interesses tanto do capital na continuidade da exploração 

imperialista promovida por Portugal, quanto dos EUA e de seus aliados da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) nos territórios estratégicos ocupados pelos 

portugueses.  

Este capítulo resgata ainda o processo de independência das nações africanas, 

nas décadas de 1960 e 1970, com o surgimento de organizações revolucionárias (como 

MPLA e FRELIMO), em paralelo à queda do regime salazarista, com a Revolução de 

25 de abril de 1974 (Revolução dos Cravos). A aproximação entre Portugal e ex-

colônias seria retomada na década de 1980, já sob o manto do discurso da lusofonia. O 

autor, entretanto, não aprofunda as oposições entre estas nações, no que tange ao 

discurso sobre a língua (e à lusofonia).  

De relevo, neste segundo capítulo, é a constatação de um ideário de lusitanidade 

comum a intelectuais de distintos matizes teóricos. O autor revisa, por exemplo, as 

idéias do intelectual de esquerda português Boaventura de Souza Santos, que defende 

que a cultura portuguesa teria como especificidades o acentrismo e o cosmopolitismo: 

um “estar na fronteira”. Ou seja, Portugal se encontraria simbolicamente próximo de 

suas colônias e distante da Europa, ou ainda, se situaria como centro da periferia e como 

periferia do centro. Outra questão fundamental na lusitanidade é a perspectiva que 

Portugal teria legado tais características a suas ex-colônias – Brasil e nações africanas. 

Esta perspectiva se aproxima, em alguma medida, da perspectiva de Joaquim Barradas 

de Carvalho, intelectual português discutido no capítulo seguinte, e se identifica, quase 
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que totalmente, com o luso-tropicalismo de Gilberto Freyre, a que Freixo dá amplo 

destaque no último capítulo, conforme apresentaremos a seguir.  

O curto terceiro capítulo “Comunidade lusófona: a história de uma idéia” discute 

como, às vésperas da Revolução dos Cravos (1974), o ideal comunitário lusófono 

reapareceu em duas concepções ideológicas distintas, elaboradas por figuras situadas 

em campos políticos diametralmente opostos: Joaquim Barradas de Carvalho, 

historiador marxista e militante do Partido Comunista Português; e o General Antonio 

de Spinola, ex-governador da Guiné e membro da alta cúpula das Forças Armadas 

portuguesas.  

Em Barradas, Freixo identifica uma visão nostálgica de um Portugal que “nunca 

mais foi ele próprio”. A propósito, o Portugal genuíno seria encontrável mais facilmente 

no Brasil do que no Portugal europeizado. Para que Portugal “voltasse a ser ele 

mesmo”, seria fundamental a articulação de uma Comunidade Luso-Afro-Brasileira, na 

qual “todas as partes que a comporiam se reencontrariam na mais genuína 

individualidade linguistica e civilizacional”.  

Ainda neste capítulo, Freixo reitera sua tese de que, a despeito de a construção 

da CPLP ter origem também em setores de esquerda e democráticos da sociedade 

portuguesa, a proposta de um “encontro de culturas não consegue apagar as tragédias da 

história e a crueldade do processo de civilização. E são justamente essas feridas ainda 

não cicratrizadas do colonialismo que tem contribuído sobremaneira para a já 

mencionada posição reticente e, por que não dizer, de desinteresse de alguns dos 

PALOP em relação à constituição da CPLP” (p. 122).  

Podemos afirmar que o último capítulo – “Portugal e Lusofonia: a construção de 

um quase-consenso” – analisa o cerne do discurso da lusofonia, a partir de dois pais-

fundadores – Gilberto Freyre e Agostinho da Silva – e a partir de dois opositores – 

Eduardo Lourenço e Alfredo Margarido.  

Quanto a Freyre, o capítulo se dedica a uma longa discussão sobre o luso-

tropicalismo e sobre a militância efetiva deste intelectual na implantação de uma 

comunidade lusófona. Para o luso-tropicalismo, a originalidade, a riqueza e a força 

cultural que supostamente caracterizaria o brasileiro é obra do “gênio português”. O 
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gênio português é definido, por sua vez, como de caráter cordial, versátil, pragmático, 

contemporizador, multirracial e propenso à miscigenação.  

Freixo destaca que, já em Freyre, a língua portuguesa seria “o elemento 

identitário fundamental, por meio do qual as populações das terras colonizadas pelos 

portugueses se exprimiriam em toda a plenitude, mesmo naqueles momentos em que as 

populações afro-asiáticas iniciavam o processo de luta pela libertação e descolonização” 

(p. 130). A língua seria, para Freyre, a expressão de uma vasta cultura transnacional, a 

da civilização luso-tropical.  

Freixo analisa, neste ponto, a apropriação das idéias gilbertianas como ideologia 

de manutenção do império colonial português na década de 1950, apontando o 

apagamento, por parte da ditadura portuguesa, dos aspectos “desnacionalizadores” do 

luso-tropicalismo. Assim, na apropriação do lusotropicalismo pelo discurso colonialista 

português, a vocação ecumênica aparece ao lado da missioneira e providencial. Isso 

explica porque, com a intensificação das lutas africanas, o luso-tropicalismo foi 

questionado – o que também é justificável em função das aproximações efetivas, em 

missões diplomáticas, de Freyre com o governo Salazar.  

As idéias de Freyre foram relidas, ainda, na década de 1990, no contexto de 

criação da CPLP. Nesta releitura, “a Comunidade passou a ser entendida, inclusive, 

como um instrumento de resistência cultural e identitária contra as hegemonias políticas 

e culturais decorrentes do processo de globalização”, uma vez que as ameaças de 

desculturação, no discurso da CPLP, passaram a vir da cultura anglófona. Com isso, 

Freyre voltou a ser uma das principais referências teóricas para os nacionalistas 

portugueses, inclusive de esquerda, impregnando a concepção de lusofonia.  

O capítulo apresenta, ainda entre os fundadores da lusofonia, Agostinho da 

Silva, intelectual português marxista opositor do salazarismo, cujas idéias culturais e 

linguisticas em muito se aproximam das de Freyre. Entretanto, mais uma vez, no caso 

de Agostinho da Silva, é relevante observar como a defesa de uma comunidade 

linguística universalista se alia a uma visão mística, visionária e messiânica sobre o 

papel da nação portuguesa na civilização.  

Conforme já mencionamos, este capítulo revisa também os críticos da idéia de 

lusofonia em Portugal, nomeadamente Eduardo Lourenço e Alfredo Margarido. Em 
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linhas gerais, as críticas destes intelectuais se dirigem à vinculação entre a formação de 

uma comunidade linguística e o ressuscitar de uma mitologia imperial e saudosista em 

Portugal. Para estes autores, a comunidade só pode ser pertinente se estiver baseada em 

uma “lusofonia polifônica”.  

Em suma, a obra de Adriano Freixo constitui um vasto inventário dos discursos 

em torno da formulação de uma comunidade linguística portuguesa, tomando como 

foco a política interna e externa da nação lusitana. O autor historiciza, nestes discursos, 

as transições que culminam na transformação de uma identidade portuguesa em uma 

positivamente universal – ou, pelo menos, comum aos países-membros.  

A demonstração da confluência de discursos de matrizes ideológicas distintas 

constitui a contribuição mais relevante da obra, possibilitando elaborar uma crítica 

ideológica menos ingênua sobre as políticas linguísticas. Ainda que o autor não explore 

todas as implicações desta linha de investigação, ao buscar apresentar um panorama das 

transformações no discurso sobre a língua a partir do Estado português, Freixo fornece 

elementos para o aprofundamento, por exemplo, de uma crítica ideológica em torno da 

evidência de uma “língua portuguesa”. Para a Linguística, contudo, a análise de Freixo 

suscita a necessidade de desdobramentos e problematizações.  

Em primeiro lugar, cabe aprofundar a discursividade em torno da língua 

portuguesa para além do ideário da lusofonia. De fato, o livro discute, em profundidade, 

um dos pólos de formulação discursiva em torno da “defesa” da língua portuguesa – o 

Estado português – mas não considera efetivamente a totalidade dos processos 

discursivos sobre o tema, excluindo da análise, por exemplo, os movimentos 

promovidos pelos países africanos no momento histórico em tela, inclusive de oposição 

a este ideário. Isso implicaria em abordar a ideologia mais como um espaço de luta, de 

“falha” e de “equívoco”, e menos como uma mistificação ou engano. A pergunta a ser 

enfrentada, portanto, é não só a favor de que se cria a lusofonia, mas também contra o 

quê ela se coloca. Em termos de análise do discurso, esta ampliação impõe uma 

consideração do que poderíamos denominar de “trabalho discursivo”, que inclui não só 

“aquilo que se diz” no conteúdo da fala, mas também “aquilo que se diz ao tentar não se 

dizer”, ou seja, aquilo que se busca apagar.  

Em segundo lugar, mas ainda relacionado ao primeiro ponto, devemos apontar 

que há alguns indícios da necessidade de revisão da análise de Freixo sobre a CPLP 
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como organismo fadado a fracassar, em função das transformações no capitalismo 

contemporâneo e nas formas atuais de imperialismo, que se move de forma desigual, 

porém combinada. Isso implica reconsiderar o papel do Brasil e dos países africanos nas 

condições de produção das políticas linguísticas, e, por consequência, seus movimentos 

e interesses em torno das estratégias de difusão do português.  

A oficialização do português na Guiné Equatorial, ao lado do francês e do 

espanhol, com o propósito de estabelecer vínculos mais próximos principalmente com o 

Brasil e com Angola, é indício de que as relações entre política e língua se apresentam 

de forma mais complexa do que aquela entre ex-colonizadores e ex-colonizados. É de se 

observar ainda que, atualmente, já existe o ensino de português como língua estrangeira 

em vários países africanos onde o idioma não é oficial, como Senegal, Namíbia, 

Suazilândia, Costa do Marfim, Congo e África do Sul. Por fim, as polêmicas recentes 

em torno do acordo ortográfico no Parlamento Português – por conta de uma suposta 

valorização da grafia adotada no Brasil em detrimento daquela de Portugal - indicam 

também que as políticas linguísticas constituem hoje um espaço geopolítico e cultural 

ainda a ser estudado. 


