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APrESEnTAção

Claudio Cezar Henriques1

É uma prática comum nos estudos acadêmicos a publicação de 
livros ou revistas especializadas que homenageiam grandes nomes de cada 
área do conhecimento. Recebiam geralmente a denominação “Miscelânea 
in honorem”, mas têm tido seus títulos adaptados a práticas mais contem-
porâneas no uso das palavras, chamando-se simplesmente “Estudos em 
homenagem” ou destacando apenas o nome do homenageado precedido 
da preposição “para”.

Na historiografia das miscelâneas brasileiras, o recorte da área 
de estudos linguísticos e filológicos tem como primeiro título de des-
taque a obra Miscelânea de Estudos em Homenagem a Said Ali, de 1938, 
apresentada por Antonio Bardy e organizada por Antenor Nascentes. 
“Comemorativa dos 77 anos do grande sábio patrício, a primeira, aliás, 
a ser feita no Brasil a um professor, com a colaboração dos mais cultos 
mestres do vernáculo” (Bechara, 1962, p. 6)2, a obra é hoje um livro raro, 
disputado por colecionadores e estudiosos.

Pois bem, na rica história das miscelâneas brasileiras dedicadas 
a professores brilhantes – conto mais de 60 títulos com esse feitio em 
minha coleção particular – o nome de Evanildo Bechara tem especial 
destaque. É o único que figura com cinco – agora seis – aparições como 

1 Professor Titular de Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
Membro eleito da Academia Brasileira de Filologia (Abrafil).

2 In M. Said Ali e sua contribuição para a filologia portuguesa, tese de concurso para a 
cátedra de Língua e Literatura do Instituto de Educação do Estado da Guanabara.
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homenageado. Em 1998, o número 20 da revista Idioma,3 por mim 
organizado, dedicou-lhe uma edição especial de 86 páginas (9 artigos), 
comemorativa de seu 70º aniversário. Quando Bechara completou 80 
anos, dois livros festejaram a data, ambos publicados pela editora Nova 
Fronteira: 80 Anos – homenagem Evanildo Bechara (198p., 11 artigos), 
organizado por Neusa Bastos, Dieli Palma, Maria Mercedes Hackerott e 
Rosemeire Faccina, e Entrelaçosentre Textos – miscelânea em homenagem a 
Evanildo Bechara (350p., 22 artigos), organizado por Ricardo Cavaliere. 
Também a Academia Brasileira de Filologia dedicou-lhe homenagem, 
feita no número V (Nova Fase), organizado por Manoel Pinto Ribeiro 
(214p., 18 artigos).

Ao completar 90 anos, Bechara foi homenageado pela revista 
Confluência.4 O número 55, especial, tem 368p. e 18 artigos, e foi tam-
bém organizado por Ricardo Cavaliere.

Temos em mão agora a sexta obra que celebra sua trajetória, 
Homenagem a Evanildo Bechara – 90 anos, com 21 artigos e 268 pági-
nas, fruto do empenho e trabalho dos professores Sheila Hue, Flávio 
Barbosa e Denise Salim, da Uerj, seus organizadores.5

Chamado pela imprensa de o Sr. Norma Culta, o pernambucano 
que nos encanta a todos com sua sabedoria e simplicidade, sua disponibi-
lidade e generosidade, é admirado por alunos de múltiplas gerações. Certa 
vez, quando discursava para uma turma de graduandos que paraninfava 
na Uerj, saudou a todos os que abraçam a carreira do magistério dizendo-
lhes: “Bem-vindos à nau dos insensatos”. A metáfora do imortal provoca 
uma reflexão e aponta para o desafio de quem acredita que, apesar de 
tudo, a clássica alegoria precisa provocar a autocrítica dos que ingressam 
na profissão e alertar a população de que, sem educação, não há saída 
para o povo. 

Carpe librum!

3 Publicação do Centro Filológico Clóvis Monteiro (Inst. Letras – Uerj).
4 Revista do Instituto de Língua Portuguesa (Liceu Literário Português).
5 As seis obras em homenagem a Evanildo Bechara somam exatos 99 artigos e 1.484 

páginas.
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ASPECToS SEmânTICoS E TrAçoS
ETImológICoS nA ProDução TExTuAl

André Valente1

Introdução
Evanildo Bechara foi meu professor de Filologia Românica no 

curso de graduação em Letras da UEG, atual Uerj. Eu fazia Português-
Latim e tinha interesse por etimologia, diacronia e filologia. O mestre 
apresentou-me à obra Introdução aos estudos literários de Erich Auerbach. 
Surgiram-me tais lembranças por conta da comemoração dos 90 anos 
do Mestre Bechara. Para homenageá-lo, optei por escrever sobre traços 
etimológicos e aspectos semânticos em textos literários e midiáticos.

O convívio com Bechara nos estudos filológicos levou-me a auto-
res do porte de Said Ali e Sousa da Silveira e à leitura da Gramática his-
tórica, de Lições de português e de Fonética sintática, obras que, em nome de 
uma pretensa modernidade, são pouco lidas nos atuais cursos de Letras. 
Entendo que o binômio tradição-modernidade sempre deveria estar pre-
sente na formação dos nossos futuros docentes de Língua Portuguesa.

Das obras utilizadas neste artigo para considerações sobre a traje-
tória do professor Evanildo Bechara e sobre fatos linguísticos retirados da 
literatura e do cotidiano, serão mantidas na íntegra as citações anteriores 
ao Novo Acordo Ortográfico.

O filólogo Evanildo Bechara
Na obra Entrelaço entre textos: miscelânea em homenagem a Evanildo 

Bechara, organizada por Ricardo Cavaliere em homenagem aos 80 anos 
1 Professor Titular de Língua Portuguesa do Instituto de Letras da UERJ, membro do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, Professor Convidado do Centro de 
Linguística da Universidade do Porto, Procientista da UERJ.
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do Mestre, Neusa Bastos analisa o discurso de posse de Bechara na 
Academia Brasileira de Letras. A autora propõe-se a abordar, por meio 
da Análise do Discurso, “filigranas da sua personalidade na situação ini-
cial de sua imortalidade, procurando desvelar o sujeito Evanildo Bechara, 
que representa inúmeros papéis...”.2

Além do Bechara homem de família, o profissional e o colega, 
Bastos destaca que:

O sujeito acadêmico apresenta seu interesse pelas letras a partir 
das influências de grandes filólogos, lingüistas e gramáticos que o 
constituíram em sua formação discursiva como sujeito envolvido 
com as letras e, agora, por ser emérito gramático, filólogo e 
lingüista na memória social, manifestou-se discursivamente 
pelos mecanismos de toda formação social que, com suas 
regras de projeção estabelecedoras da relação entre as situações 
concretas e as representações dessas situações, levaram-no a se 
candidatar e a ser eleito para a vaga na ABL que lhe coube 
muito bem, por ser um legítimo lugar de representações sociais 
constitutivas dessa significação discursiva.3

Na obra Homenagem: 80 anos do Evanildo Bechara (Bastos et alii.), 
as virtudes do filólogo materializam-se no artigo Aspectos da etimologia 
do português – por que segunda-feira em português (artigo anteriormente 
publicado em Língua portuguesa em caleidoscópio, obra organizada por 
Neusa Barbosa Bastos, da PUC/SP). Bechara convida-nos a uma refle-
xão sobre o uso do português para cinco dias da semana (segunda-feira, 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira) diferentemente de três 
outras línguas românicas ou neolatinas:

- lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, em espanhol;
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, em francês;
- lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, vermedi, em italiano.

Sabe-se que, em línguas não românicas como o inglês, também 
se usa apenas um termo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 
Por que, então, no português há uma composição? Bechara destaca que o 

2 BASTOS, Neusa Barbosa. Um discurso sobre o discurso do imortal Acadêmico Evanildo 
Bechara. In: CAVALIERE, Ricardo. Entrelaços entre textos: miscelânea em homenagem 
a Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 315.

3 Ibid., p. 319-320.
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emprego do termo “feira” para designar cinco dias da semana decorre da 
atitude de cristãos que não aceitavam as denominações de origem pagã. 
A seguir, remete à etimologia da palavra, cuja origem é feria, ae, indi-
cando “as festas”, “as férias”. Bechara acrescenta que, na evolução semân-
tica, “ocorreu um posterior desenvolvimento e duas direções a bem dizer 
opostas”.4Feria, na primeira acepção, “aplicar-se-ia ao dia festivo que não 
caísse no domingo... quando, na época medieval, se realizavam feiras e 
mercados em torno das igrejas, para compras e vendas de produtos”.5 Já 
na segunda acepção, feria:

passou a significar, entre os primeiros cristãos, o dia que não 
fosse domingo e, na tentativa de desbancar os antigos nomes dos 
dias da semana planetária sentidos como ligados a divindades 
pagãs, assumiu praticamente o significado de ‘dia de trabalho’, 
‘dia útil’, substituindo, como vimos, o sabbati (em vez de segunda 
sabbati) passou-se a referir feria secunda ou secunda feria, e assim 
por diante até sexta feria.6

Questões etimológicas

1. Evém
Presente na linguagem cotidiana, o termo também aparece na lin-

guagem literária, como no fragmento do Caso do vestido (Drummond), 
destacado a seguir.

Caso do Vestido 
(Drummond)

Nossa mãe, o que é aquele 
vestido, naquele prego?
Minhas filhas, é o vestido 
de uma dona que passou.
Passou quando, nossa mãe? 
Era nossa conhecida?

4 BECHARA, Evanildo. Aspectos da etimologia do português – por que segunda-feira em 
português. In: BASTOS, Neusa Barbosa et alii (org). Homenagem: 80 anos de Evanildo 
Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 42.

5 Ibid., p. 42.
6 Ibid., p. 42.
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Minhas filhas, boca presa. 
Vosso pai evém chegando.
Nossa mãe, dizei depressa 
que vestido é esse vestido.
Minhas filhas, mas o corpo 
ficou frio e não o veste.
[...] 

No geral, as pessoas não sabem explicar a origem de “evém”, inclu-
sive na área de Letras, como pude comprovar em turmas de graduação, 
Mestrado e Doutorado. Nossos discentes tentam explicar, por analogia a 
verbos derivados de vir, o termo como forma do verbo evir (advir/advém; 
convir/convém; evir/evém). Costumo deixá-los perplexos – e depois, agra-
decidos – quando lhes apresento a explanação de Sousa da Silveira. O 
Mestre considera um caso de próclise, “um fenômeno de fonética sintá-
tica bastante comum e que permite certas alterações fonéticas que não 
se dariam se não fosse ele...”.7 Acrescenta que a próclise ocorre “quando 
um vocábulo anteposto a outro se subordina à acentuação tônica deste e 
enfraquece a sua própria ou a perde totalmente”.8

A partir da frase “Olha, ele aí vem” (Garret, Teatro IV, p. 173), 
Sousa da Silveira explica-nos, de forma definitiva, todo o processo evo-
lutivo gerador do termo “evém”. Não obstante ser longa a citação, man-
tenho-a na íntegra por três razões: a obra está esgotada, nossos jovens 
alunos não a conhecem, e a explicação é brilhante.

[...] o advérbio “aí”, que é dissílabo oxítono, tem a sua acentuação 
tónica um tanto diminuída por estar em próclise à forma verbal 
“vem”. Atenuada a sua acentuação na sílaba final, êsse dissílabo 
pode ser pronunciado com uma sílaba e recuo do acento tónico 
(enfraquecido), vindo a constituir um ditongo decrescente 
em que o primitivo i, embora acentuado, passou a subjuntiva 
do ditongo, isto é, de i tónico tornou-se semivogal. Assim, a 
pronúncia com ditongo: “êle ai vem”.
Convertido o dissílabo proclítico no ditongo ai, êste pode seguir 
uma evolução a que freqüentemente está sujeito, isto é, por 
assimilação parcial de abertura ao i semivogal, o a pode passar 

7 SILVEIRA, Álvaro Ferdinando Sousa da. Fonética sintática. Rio de Janeiro: Organização 
Simões, 1952, p. 86.

8 Ibid., p. 86.
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a e aberto e, depois, a e fechado, o que traz como resultado a 
transformação do ditongo ai em ei. Cf.: primariu > primairo > 
primeiro; lacte > laite > leite, etc.
113. As considerações que acabamos de expender nos explicam 
a expressão trivial em nossa língua falada “êle ê vem”, resultante 
de “êle ei vem”, graças à redução a simples vogal e fechado do 
ditongo ei como, na pronúncia descuidada usual, ocorre em 
“mantêga” por “manteiga”, “manêra” por “maneira”, etc.9

2. São Paulo e Santo Agostinho
Outro caso de consequência da próclise aparece em “São Paulo” em 

confronto com “Santo Agostinho”. Nossos discentes costumam indagar 
sobre a diferença de formas nas denominações religiosas. Com base na 
teoria de Sousa da Silveira, pode-se explicar que “São Paulo” é oriundo 
de “Santo Paulo”. A última sílaba de “santo” é átona e encontra-se entre 
duas tônicas. Decorrente de seu enfraquecimento, desapareceu. A seguir, 
veio a ditongação (san/são). A forma latina Sanctus gerou “Santo” em 
Português. São é consequência da próclise: sanctu Paulo>Santo Paulo>San 
Paulo> São Paulo.

A ausência de redução em “Santo Agostinho” decorre do fato de 
a sílaba átona de “Santo” estar distante da sílaba tônica de “Agostinho”, 
o que se comprova em outros pares com ou sem redução (São Pedro e 
Santo Apolônio), como tendência, mas não regra geral.

O dicionário Aurélio registra o substantivo “são” como forma sin-
copada de “santo”,10 usado antes de nomes que principiam por consoante 
(São Francisco, São Paulo, São João). Cabe lembrar que “são” (substan-
tivo) constitui caso clássico de homonímia perfeita com “são” (adjetivo, 
proveniente de sanu) e “são” (forma verbal, proveniente de sunt).

3. Quede
É um termo usado nas linguagens literária e cotidiana. Nossos 

discentes da graduação e da pós-graduação também encontram 
dificuldades para a explicação de “quede”. Drummond utiliza-o no Caso 
do vestido.

9 Ibid., p. 86-87.
10 FERREIRA, A.B. de H. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2. ed. 18. 

Impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
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Caso do Vestido 
(Drummond)
[...]
Olhei para a cara dela, 
quede os olhos cintilantes?
quede graça de sorriso, 
quede colo de camélia?
quede aquela cinturinha 
delgada como jeitosa?
quede pezinhos calçados 
com sandálias de cetim?
Olhei muito para ela, 
boca não disse palavra.
Peguei o vestido, pus 
nesse prego da parede.11

[...] 

O dicionário Aurélio assim o registra:

Quede. [De que é (feito) de.] Bras. Fam. e pop. Forma empregada 
interrogativamente no sentido de: que é de? onde está?: “Quede 
aquela menina chamada Naná, que tremia de medo com as 
histórias de lobisomens e mulas-sem-cabeça?” (Ciro dos Anjos, 
Montanha, p; 355.) [Var. quede (ê), quede, cadê.]
Quede (ê). Bras. Fam. e pop. V. quede.
Quedê. Bras. Fam. e pop. V. quede.12

Por sua vez, Sousa da Silveira, na sua extraordinária obra Fonética 
sintática, destaca que:

6. Numa expressão como a seguinte, que vai grifada, de Heitor 
Pinto, Im., I, 470: “E disse-lhe Deus: Adam onde estás: Como 
se dissera: Que de ti?” pode admitir-se uma elipse: “Que (é) de 
ti?”, mas também é lícito supor que se trate de uma elisão: Que 
(Qu’é) de ti?, fórmula de perguntar que, noutro lugar, I, 445, 

11 ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. São Paulo: Nova Aguilar, 2002.
12 FERREIRA, A.B. de H.. op. cit.
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Heitor Pinto usou sem elipse nem elisão: “Que é de tua vitória 
ó Morte?”
Com elisão neste passo de Garret, Teatro, IV, p. 64:
“Meu filho, meu filho, que é?... Qu’é de teu irmão?”
E nestoutro de Casimiro de Abreu (Prim., 154):
“qu’é da minha c’roa?...”
Em Drummond, Poesia, 15, com elisão e aglutinação:
“Quéde os bandeirantes?” (Exemplo que devo ao Prof. Gladstone
Chaves de Melo).
7. É bastante provável que a nossa expressão interrogativa, da 
linguagem descuidada, quede ou cadê seja resultante de que de, 
que vimos há pouco, ou de que dêle, sem a sílaba final –le.13

4. Sardônico
A IRONIA COMO SOBREMESA: 
CONFIRA A ENTREVISTA COM A CINEASTA 
DANIELA THOMAS
Jornal do Brasil
RODRIGO FONSECA*, Especial JB (15.9.2018)
Qual é o papel plástico/ estético da “palavra” numa narrativa 
como a de “O banquete”?
A que eu sempre quis ver no cinema: a palavra por si mesma, 
não como instrumento de narração. A palavra usada não para 
contar a história, mas para ser a própria história. Um exercício 
de hiperrealismo, quase. Quis contar por acúmulo e também 
no contratempo, quer dizer, na reação às palavras. Como há 
muita ironia, a reação do interlocutor ao dito altera seu sentido. 
Esse foi o jogo. Por exemplo, quando um personagem diz para 
o outro que só apontou o tapete para alertá-lo da sua existência 
– depois que o outro tropeça – o olhar sardônico de um terceiro 
personagem nega o enunciado inteiramente. 

Para melhor compreensão do significado do termo e de sua cons-
trução do sentido no contexto, a etimologia e a semântica trazem impor-
tante contribuição. Observe-se o que nos apresenta o dicionário Aurélio 
sobre “sardônico” e “sardônia”:

13 SILVEIRA, 1952, p. 20-21.
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Sardônico. [Do Gr. Sardonikós.] Adj. Diz-se do riso forçado 
e sarcástico, que podia, a crer nos antigos, ser produzido pela 
sardônia.
Sardônia. [Do lat. Sardonia, i. e., herba sardonia, ‘erva da 
Sardenha’.] S.f. 1.  Pataluco. 2. Sardônica.14

5. Na aula de Língua Portuguesa
Na aula de Língua Portuguesa
O professor explica:
– cídio é o ato de matar 
– cida é aquele que mata
Cidare, no Latim, significava matar
Ex.: homicídio/homicida; suicídio/suicida; fratricídio/fratricida; 

uxoricídio/uxoricida
O aluno pergunta:
– Professor, e trucidar? 

A pergunta do aluno revela a intenção de ir além do significado, 
que ele conhece ou pode deduzir. O aluno quer saber o porquê, a origem. 
O dicionário Houaiss registra que “trucidar” significa “matar de modo 
cruel”, “massacrar”.15 No Latim, o adjetivo trux, trucis significava “feroz”. 
Daí, “trucidar” significa “matar de forma feroz”, “matar ferozmente”.

6. Lexicocídio 
No texto O lexicocídio do bem16, Eduardo Afonso aborda o caso 

do ajuizamento, em 2012, de uma ação do Ministério Público Federal 
(MPF) de Uberlândia para recolhimento do Dicionário Houaiss. 
Acusava-se de preconceituoso o dicionário no registro de alguns sig-
nificados, como o de “cigano” (“aquele que trapaceia; velhaco, burlador; 
agiota, sovina”). O autor do texto critica o encaminhamento e informa 
que o dicionário, “além de expulso das prateleiras, teria que pagar inde-
nização de R$ 200 mil por danos morais coletivos”.

14 FERREIRA, A.B. de H. op. cit.
15 DICIONÁRIO Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 

CD-rom versão 1.0, para Windows.
16 Jornal O Globo, edição de 10 de mai. de 2019. 



21

André Valente

 Eduardo Afonso ironiza o fato de o MPF não ter mandado 
autuar outros dicionários – o Aurélio e o Caldas Aulete – que apresentam 
definições similares à do Houaiss. Afirma, então, que “não, lexicógrafos 
não perpetuam preconceitos ou emitem juízo de valor. Eles registram, 
descrevem, contextualizam, abonam, apontam quando se trata de usos 
figurados ou pejorativos”. Encerra sua reflexão destacando que “o TRF1 
felizmente negou a censura ao Houaiss”.

 Nós, usuários da língua, só temos a agradecer visto que “lexicocí-
dio” seria a “morte do léxico”, inclusive com “boas intenções” como, ironi-
camente, o título do texto denuncia. 

7. Terror e horror
A tirinha de André Dahmer constrói o sentido do humor com base 

na gradação semântica dos termos “horror” e “terror”. Observe-se que 
o trabalho17 é posterior ao 2º turno da eleição presidencial, que fez Jair 
Bolsonaro Presidente da República.

Não obstante os termos serem utilizados, às vezes, como sinôni-
mos, sabe-se que muitos semanticistas renegam a ideia de sinonímia 
perfeita. Concordo com eles e acrescento: “Duas ou mais palavras não 
podem ser rigorosamente iguais no plano do significado: ou a sinonímia 
não se repete em todos os contextos ou surge um matiz semântico na 
expressão linguística.”18

17 Tirinha de André Dahmer. Fonte: Reprodução Jornal O Globo, edição de 10 de nov. de 2018. 
18 VALENTE, André Crim. A linguagem nossa de cada dia. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 194.
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O Houaiss eletrônico registra as seguintes acepções para horror e terror:

terror
. substantivo masculino

1  característica do que é terrível
2  estado de pavor
3  quem ou o que aterroriza
 Ex.: Lampião foi o t. da caatinga
4  Derivação: sentido figurado.
 perigo, dificuldade extrema
5  Rubrica: história.
 design. do período da Revolução Francesa entre 31 de 

maio de 1793 (queda dos girondinos) e 27 de julho de 
1794 (queda de Robespierre)

 Obs.: inicial maiúsc.
6 Derivação: por extensão de sentido.
 Qualquer época de perseguições por motivos políticos

horror
. substantivo masculino

1 forte impressão de repulsa, acompanhada ou não de 
arrepio, gerada pela percepção de algo ameaçador

2 sentimento de nojo, de aversão, de ódio
 Ex.: tinha h. a tudo que era banal
3 sentimento de profundo incômodo ou receio
 Ex.: h. às multidões
4 caráter do que inspira pavor ou repulsa
 Ex.: o h. da tortura
5 aquilo que se mostra desagradável ou extremamente 

aborrecido
 Ex.: um h. a vida nas cidades grandes
6 Uso: informal
 m.q. HORRORES (‘quantidade’)19

Pelos contextos da tirinha e do país, em que se combinam os valo-
res intralinguístico e extralinguístico (o textual e o discursivo), pode-se 
concluir que “terror” é muito mais forte que “horror”.

19 DICIONÁRIO Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa. op. cit. 
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 8. Medusados
 No texto Os militantes do incêndio,20 Daniel Aarão Reis aborda 

os riscos que corre a democracia brasileira no atual governo, o que não 
é um problema apenas nosso: “a democracia representativa está em crise 
em todo o mundo e balança sob ataques de tendências autoritárias.” No 
Brasil, segundo o autor, no contexto da profunda crise, “o cenário agra-
vou-se com a eleição de Jair Bolsonaro, um líder de extrema direita, para 
a Presidência da República”. Considera o atual presidente “um homem 
com escassa estima pelos valores democráticos” e afirma que:

É razoável avaliar que a grande maioria de votos que ele recebeu 
não aprova suas inclinações sectárias, o que se expressa no 
caráter heterogêneo do Ministério e das assessorias superiores 
do governo, que batem cabeça e se entredevoram sob os olhos 
medusados dos aliados e das oposições.

O sintagma nominal “olhos medusados”, empregado em textos 
literários e de crítica literária, aparece aqui no jornalismo político. Traz no 
adjetivo “medusados” (não dicionarizado) referência ao mito da Medusa. 
No dicionário Houaiss, encontramos:

. substantivo feminino
1 Rubrica: mitologia grega.
 uma das três Górgonas
 Obs.: inicial maiúsc.
2 Derivação: por extensão de sentido.
 mulher extremamente feia; bruxa21

No dicionário etimológico de Antenor Nascentes, encontra-se um 
significado preciso e bastante atual para o entendimento do termo:

Medusa. De Medusa, personagem mitológico cujos cabelos 
eram cobras e cujo olhar petrificava os mortais. O contato deste 
animal queima como ortiga.22 

20 Jornal O Globo, edição de 18 de mai. de 2019.
21 DICIONÁRIO Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa. op. cit.
22 NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico resumido. Rio de Janeiro: Instituto 

Nacional do Livro, 1966.
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Conclusão
Nos estudos linguísticos, quando se trabalha com os aspectos dia-

crônico e etimológico, pode-se contribuir para a descrição e o ensino da 
Língua Portuguesa. Tal prática vem sendo, infelizmente, abandonada em 
muitos cursos de graduação e pós-graduação em Letras, o que prejudica a 
formação dos docentes e, consequentemente, não oferece melhor conhe-
cimento da nossa língua aos discentes.

 Na homenagem ao grande Mestre Evanildo Bechara, tive a 
oportunidade de abordar aspectos filológicos que lhe são caros como se 
pode constatar na sua produção acadêmica e nas suas concorridas aulas, 
palestras e conferências. Fiel aos ensinamentos do Mestre, o discípulo 
dialogou com obras fundamentais nos campos lexicográfico, filológico e 
etimológico para abordar fatos das linguagens literária e cotidiana.

 Os exemplos aqui abordados comprovam que o ensino do 
Português brasileiro não deve prescindir do que lhe oferecem a tradi-
ção gramatical e o estudo histórico-comparativo. Acredito no convívio 
profícuo dos valores clássico e moderno na formação dos professores de 
Português e na práxis de cada um deles.
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o TExTo DE Os LusíADAs:
A EDIção CríTICA E SEuS DESAfIoS

Arnaldo Espírito Santo1

Este meu texto é o resultado de muitas horas de colação de trinta 
dos exemplares que nos restam da Editio Princeps de Os Lusíadas, uma 
tarefa lenta e árdua levada a cabo por um grupo de trabalho luso-brasi-
leiro, coordenado pelos eminentes Professores Maria Helena da Rocha 
Pereira, de saudosa memória, da Universidade de Coimbra, e Evanildo 
Bechara, da Academia Brasileira de Letras. Foi graças a este projecto de 
edição crítica de Os Lusíadas que conheci em pessoa o Professor Bechara 
cujo renome em Portugal era de há muito reconhecido como uma das 
grandes referências entre os filólogos da língua portuguesa. As sessões de 
trabalho e o convívio científico que com ele tive aumentaram ainda mais 
o meu apreço por uma personalidade tão distinta como ilustre. É, para 
mim, uma honra associar-me à homenagem que lhe é prestada por toda 
uma vida dedicada ao ensino, à investigação, às letras e à cultura.

A minha reflexão incide sobre o projecto de edição crítica luso
-brasileira, já em estado avançado, mas ainda não concluído, concebido 
e desenvolvido no âmbito do Centro Interuniversitário de Estudos 
Camonianos da Universidade de Coimbra. Vou limitar-me a quatro 
desafios que desde o início se nos impuseram como metas a atingir. E 
começo de imediato pelo primeiro desafio, a fixação do texto.

1. 
À leitura dos sucessivos editores e comentadores de Os Lusíadas 

de Luís de Camões não escapou a diversidade de variantes dos 

1 Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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exemplares da edição de 1572 que manusearam. Uma das explicações 
que foram dadas para tal diversidade foi a teoria de que, durante o ano 
de 1572, vieram a lume duas edições claramente distintas uma da outra. 
No último quartel do século XVIII, Xavier Coelho acrescentou a estas 
duas fontes de variação uma terceira, constituída pelo texto inteira-
mente concordante da edição “que se fez em Lisboa no ano de 1609, 
por Pedro Crasbeeck, e dedicado por Domingos Fernandes, Livreiro, a 
D. Rodrigo da Cunha, (...)” e da “que, em Madrid, juntamente com os 
seus Commentários, fez Manoel de Faria e Sousa, no anno de 1639”.2 
A certeza comprovada de que as duas referidas edições não seguem “as 
primeiras duas edições do Poema, feitas no anno de 1572, nem tambem 
as outras que posteriormente se fizeram até áquelle tempo”,3 leva Xavier 
Coelho a postular “com os melhores fundamentos”, palavras dele, “que 
o mesmo D. Rodrigo da Cunha, a quem a obra se dedicou, como tão 
amante, e favorecedor das letras, ministrasse algum original do Poeta, 
para se regular aquela edição.”4 E, em reforço desta conjectura, acres-
centa: “Não deve entrar em dúvida, que naquele tempo fosse fácil o 
aparecerem originaes do Poema, ou Manuscritos dignos de toda a fé, 
e credito; porque Manoel de Faria e Sousa, que escreveo e imprimio 
trinta anos depois, os achou, como afirma na vida do Poeta, e em varios 
lugares dos seus Commentarios”.5 Embora as edições de 1609, 1612 e 
1613 não passem de mera persistência de “censura ou censuras preven-
tivas”,6 como escreveu Isabel Almeida, tem vindo a resistir, na bibliogra-
fia da especialidade, o mito do original secreto ou desconhecido, como 
possível aval de lições alternativas às da edição de 1572.

Nesta perspectiva, um editor disporia, em termos ecdóticos, de 
três testemunhos para a fixação do texto. Na prática, porém, as opiniões 
sobre a legitimidade dos testemunhos textuais excluíam-se mutua-
mente, seguindo uns a teoria das duas edições de 1572 e outros, as 
edições de 1609/1612 e 1639. E até mesmo os adeptos das edições de 

2 Obras de Luis de Camões, Principe dos Poetas de Hespanha, Nova Edição, A mais 
completa e emendada de quantas se tem feito até o presente. Tudo por diligência e 
industria de Luis Francisco Xavier Coelho, Tomo I, Lisboa. Na Officina Luisiana. Anno 
MDCCLXXIX, p. V-VI.

3 Op. cit., p. VI.
4 Op. cit., p. VI.
5 Op. cit., p. VI.
6 Os Lusíadas de Luís de Camões Comentados por D. Marcos de S. Lourenço, Centro 

Interuniversitário de Estudos Camonianos, 2014, p. XXII.
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1572 optavam por uma delas, sem considerar as variantes da outra. Em 
1972, passados 400 anos, na Edição Comemorativa do IV Centenário 
da Edição de Os Lusíadas (Lisboa, Imprensa Nacional), prefaciada por 
Hernâni Cidade, ainda se lê: “Reprodução facsimilada da 1ª edição de 
1572”. E o texto reproduzido é o de um exemplar, de proveniência não 
identificada, com o pelicano da portada da capa voltado para a esquerda 
do leitor, deixando claro que o texto autêntico é aquele que contém, 
no 7º verso da 1ª estância do canto 1º, a lição E entre, em oposição à 
assim chamada segunda edição de 1572, supostamente deturpada, a do 
pelicano voltado para a direita com a variante Entre, omitida a copu-
lativa E. Note-se, no entanto, que, em sentido inverso, no exemplar da 
Biblioteca Nacional de Lisboa ( Jackson 850-L2s, pelicano voltado para 
a esquerda), lê-se o seguinte apontamento manuscrito numa folha de 
guarda, que antecede o frontispício: “Esta é, segundo todas as probabi-
lidades, a 2ª edição do mesmo ano da 1ª, de 1572”. Assim, pois, a edição 
com o pelicano voltado para a esquerda era, para uns, a primeira, para 
outros, a segunda.

Neste intervalo de 400 anos, muitos foram os editores que reflec-
tiram sobre o texto e respectivas variantes nos exemplares que com-
pulsaram, fazendo propostas inovadoras e sensatas, que serão tidas em 
conta no aparato crítico da edição em curso. Merecem especial relevo 
algumas do Morgado de Mateus, apresentadas na edição de 1817. 
Foram as achegas desta natureza que, em alguns casos, apontaram o 
caminho a seguir na fixação do texto. Longo e titubeante foi o percurso 
andado até se afinarem os critérios de edições mais modernas, que só 
foram possíveis graças aos avanços da crítica textual, vindos de vários 
quadrantes. Baste recordar as edições de Costa Pimpão, Emanuel Paulo 
Ramos e António José Saraiva.

2. 
Segundo desafio: um aparato crítico exaustivo. Como colaborador 

do grupo de investigação que está a preparar a edição crítica luso-bra-
sileira de Os Lusíadas, devo dizer que tomámos por guia a perspectiva, 
absolutamente inovadora no domínio da crítica textual e do estabeleci-
mento do texto, decorrente do estudo e das propostas de David Jackson.7 
7 JACKSON, K. David, “Camões and the First Edition of The Lusiads, 1572”, Portuguese 

Literary & Cultural Studies, 9, Center for Portuguese Culture and Studies. Tagus Press at 
UMass Dartmouth.
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Com o seu estudo, Jackson virou a página da problemática das edições 
de Os Lusíadas, demonstrando que não houve duas edições em 1572, mas 
sim várias impressões de uma mesma edição, provavelmente acompanha-
das e corrigidas por Luís de Camões, pelo menos em grande parte. Os 
Lusíadas não são caso único deste procedimento no século XVI. Refiro, 
a propósito, a edição quinhentista do De Nauigatione de Diogo de Sá, 
cuja impressão foi acompanhada e corrigida pelo seu autor, à medida 
que ia saindo dos prelos, como tive ocasião de anotar na recente edição 
desta obra.8 E refiro ainda a seguinte observação, genial, do Morgado de 
Mateus, quando escreveu no princípio do século XIX: “mas o que me 
parece claro he que ele [Camões] assistio á impressão, ao menos da edi-
ção que tenho, e que a publicação foi feita com seu pleno consentimen-
to”.9 E prosseguindo a colação que fez entre os dois exemplares de que 
dispunha, a conclusão a que chegou é que o impressor, ao corrigir estes 
erros, cometeu outros.

Estas observações são, afinal, o alicerce de toda a construção do 
Professor Jackson: a saber, que os vários exemplares se diferenciam uns 
dos outros pela fase em que foram impressos, dado que, em cada uma das 
seguintes, foram emendados os erros detectados na anterior, e, às vezes, 
introduzidos novos lapsos, além de haver cadernos de uma fase que foram 
reutilizados na composição de exemplares de outras.10 Assim, o número 
das impressões de 1572 foi elevado das duas, identificadas por Sousa 
Botelho, para nove, tendo algumas delas mais do que um testemunho. Na 
edição em curso, a visão resultante do CD-ROM Jacksoniano ampliou-
se com a cooptação de mais dois exemplares, o da Academia Brasileira de 
Letras e o da Sociedade Martins Sarmento, mas o princípio mantém-se.

8 SÁ, Diogo de, De Navigatione Libri Tres, Sobre A Navegação Três Livros, Edição crítica 
do texto latino, tradução e notas de Arnaldo do Espírito Santo, Introdução de Cristina 
Costa Gomes. Academia de Marinha e Centro de Estudos Clássicos, Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 2017.

9 Os Lusiadas, Poema Epico de Luis de Camões. Nova edição correcta e dada à luz, Por 
Dom Ioze  Maria de Souza - Botelho, Morgado de Matteus, Socio da Academia Real 
das Sciencias de Lisboa. Paris, Na Officina Typographica de Firmin Didot, Inpressor do 
Rei e do Instituto, MDCCCXVII, p. II.

10 A explicação encontrada pelo Morgado de Mateus, que trabalhou apenas com dois 
exemplares, foi que as páginas corrigidas resultam da substituição das páginas erra-
das, não de nova reimpressão, o que o leva a afirmar que as páginas do exemplar de 
Lord Holland que continham erros foram retiradas e substituídas. O exemplar de Lord 
Holland é, segundo Jackson, o célebre exemplar que foi do Carmelita Frei Joseph 
Índio, e que actualmente se encontra no Harry Ransom Humanities Research Center da 
Universidade do Texas, em Austin.



29

Arnaldo Espírito Santo

Para o meu intento, não é ocioso rememorar que Jackson editou 
em CD-ROM 29 desses exemplares existentes em Portugal (9), no Brasil 
(4), em Espanha (2), Itália (1), França (1), Alemanha (1), Reino Unido 
(4), Estados Unidos (7). Não são ainda todos os exemplares que subsis-
tem, uma vez que ficaram de fora 9, pelo menos, a julgar pela lista publi-
cada pelo Dr. João Ruas. Mas é, sem dúvida, um número significativo 
deles, agrupados por nove fases de impressão, atendendo às variantes con-
juntivas que unem os exemplares da mesma fase e às disjuntivas que os 
separam de cada uma das outras fases. Foi graças ao acesso a tal conjunto 
de exemplares que se tornou possível planear a edição crítica em curso. 
O objectivo único, só agora materialmente possível, é disponibilizar um 
texto crítico seguro, com a possibilidade de o leitor, com um olhar lan-
çado ao aparato crítico, ver num relance as variantes assumidas pelo texto 
em cada uma dessas fases.

3. 
Terceiro desafio: as variantes ortográficas. A primeiríssima obser-

vação crítica, se assim lhe podemos chamar, à edição de Os Lusíadas, 
observação que foi feita por Luys Gomes de Tapia numa nota introdu-
tória à sua tradução castelhana, a segunda de quantas se fizeram, vinda a 
lume em Salamanca em 1580, diz o seguinte:

Pues viniendo a mis manos vna tal obra en lengua Portuguesa, 
de los claros hechos que los bellicosos Portugueses en el 
descubrimiento de las Indias Orientales hizieron, escripta en 
tã alta poesia que se llega a la Eneyda, vence la Thebayda, y es 
poco menos que la Illiada, o Odisea de Homero, pesandome 
de verla de pocos de los nuestros buscada, de menos leyda, y 
casi de ninguno entendida, por la grandeza de su compustura, 
ignorância de la lengua, aspereza de su pronunciacion: pareciome 
trabajo no escusado, atreuimiento no loco, empresa y no sin 
honra acometer la traduction (…)11

Este excerto lê-se na dedicatória a D. Ascano Colona, Abade de 
Santa Sofia. Apesar de a edição ter saído em Salamanca no ano de 1580, 
apenas oito anos após a editio princeps, Gomes de Tapia faz questão de 

11 La Lusiada de el Famoso Poeta Luys de Camões. Traduzida en verso Castelhano de 
Portugues, por el Maestro Luys Gomes de Tapia. Salamanca, 1580, p. 3.
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se identificar no frontispício da obra como “vecino de Sevilla”. O que 
me importa mais neste momento não é comentar a retórica da compa-
ração que o tradutor espanhol estabelece entre os Lusíadas e as maiores 
epopeias da antiguidade clássica (“llega a la Eneyda, vence la Thebayda, 
y es poco menos que la Illiada, o Odisea de Homero”), mas sim realçar 
a dificuldade de se entender a língua portuguesa em Espanha, devido à 
“aspereza de su pronunciacion”. Ainda que fiquemos na dúvida se Tapia 
considera que tal “aspereza” é inerente à língua portuguesa ou à forma ás-
pera como é pronunciada pelos castelhanos ou pelos andaluzes de Sevilha 
(como ele próprio), a simples palavra pronunciacion, usada em contexto de 
leitura, levanta-nos uma questão para a qual não estamos muito alertados 
modernamente. Na verdade, a nossa leitura silenciosa, sem mexer os lá-
bios e sem ouvir o som das palavras, é uma aquisição dos últimos séculos. 
No século XVI a leitura, principalmente da poesia, contava com o som 
como um elemento constitutivo da sua beleza formal.

Onde quero eu chegar com estas considerações? À seguinte ques-
tão: deve uma edição crítica ter em conta a reconstituição da escrita do 
autor, sem cuidar de manter ou recuperar a forma como as palavras se 
pronunciavam? Um exemplo: quando Luís de Camões faz rimar “estra-
nho” com “Magno”, não devemos entender que “Magno” era pronunciado 
como “Manho”? Se assim for, perguntar-se-á se é legítimo que uma edi-
ção crítica não actualize a grafia “Magno” para “Manho”, continuando a 
escrever assim os versos de Lus. IV, 32, 7-8:

Contra irmãos e parentes (caso estranho),
Quais nas guerras civis de Júlio e Magno.

Se o não fizermos, poder-se-á argumentar que estamos a deturpar 
a rima, em nome da fidelidade a uma grafia alatinada. Mas, fazendo-
-o, dar-se-á necessariamente uma imagem da escrita de Camões dife-
rente daquela que todos consideramos ser o início e o modelo de que 
arrancou o português da idade moderna. Mais ainda, a grafia do epíteto 
“Magno”, que está associada a personagens históricas perfeitamente 
identificadas – Alexandre Magno, Pompeio Magno, Gregório Magno, 
Carlos Magno, Alberto Magno… –, manterá a sua referência transpa-
rente quando não acompanhada dos nomes próprios, se for alterada 
para “Manho”?
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Insisto nesta questão, porque ela serve de paradigma a muitas 
outras semelhantes. Será que o leitor, culto, se apercebe imediata-
mente de quem foi esse “Manho”? Vamos admitir que sim, já que é 
dado como alguém que, juntamente com Júlio César, deu origem a uma 
das guerras civis entre romanos. E logo lhe virá à mente o nome de 
Pompeio Magno. Mas será que, sem estes elementos identificadores, 
guerra civil e Júlio César, o mesmo leitor se aperceberá de quem são os 
“Manhos” de Lus. 9, 92, 2-4?

Lhe deu no Mundo nomes tão estranhos
De Deuses, Semideuses, Imortais,
Indígetes, Heróicos e de Manhos.

Encadeio ainda com este raciocínio a seguinte dedução: se pas-
sarmos “Magno” a “Manho”, a mesma razão nos levará a escrever “ine-
xpunhábil”, “dinho”, “beninhidade”, “cónhito”, “indinhado”, “indinhe”, 
“Manhificência”, “beninho”, “inhorantes”, “Pronhe” (em vez de “Progne”: 
Ó Progne crua, ó mágica Medeia!, “Procne” nas Geórgicas” IV, 13: et mani-
bus Procne pectus signata cruentis), “insínhias”, “manhânimo”, “incónhitas”, 
“repunhantes”, “beninhamente”, “inhoto”, “ínheos”, “insinhe”, “inhota”, 
“incónhita”, “malinha”, “dinhidade”. Peço a especial atenção do leitor 
para o nome próprio “Procne”, em latim. Camões adaptou-o ao portu-
guês com a forma como se pronunciava na realidade, na idade-média e 
no renascimento, isto é, com a passagem da gutural surda [c] a gutural 
sonora [g] antes de dental: Progne.

A conclusão evidente, que daqui se tira, é que “Progne” não soava 
“Pronhe”, nem “digno” soava “dinho”, nem “inexpugnável”, “inexpunhá-
vel”. E o mesmo se diga de meia centena de ocorrências de palavras que 
incluem o dígrafo [gn]. A rima de “Magno” com “estranho” e de “Magnos” 
com “estranhos” é perfeitamente admissível como rima toante. Em todo o 
caso, mesmo admitindo que, em posição de rima, “estranho” arrastasse a 
pronúncia “manho”, dois casos em Os Lusíadas, não é de inferir que [gn] 
se pronunciava, sistematicamente, [nh]. Deve, pois, ser excluída a hipó-
tese de corrigir “Progne” para “Pronhe”, “inexpugnável” para “inexpunhá-
vel”, e até mesmo “Magno” para “Manho”.

O mesmo tipo de razões pode ser aplicado aos adjectivos termi-
nados em –vel ou –bil. O problema põe-se quando deparamos, na edição 
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das Rimas de 1598, com 34 ocorrências de 17 adjectivos diferentes, todos 
escritos com a terminação –avel e –ivel, e nos sentimos tentados a har-
monizar por esta bitola os adjectivos de Os Lusíadas terminados em –abil, 
e –ibil, seguindo como melhor a lição de três exemplares que corrigem o 
verso hipermétrico:

Como fosse cousa impossibil alcançalla,12

para:

Como fosse impossiuel alcançalla,13

eliminando a palavra cousa, que fazia com que o verso tivesse doze sílabas, 
e alterando impossibil para impossiuel.

Antes de mais, contudo, teremos de ter presente que, de catorze 
exemplares em que a palavra cousa é eliminada, onze mantêm a forma 
impossibil. Além disso, é esta mesma forma que se mantém nos quinze 
exemplares em que não foi feita a correcção.

Mas há uma questão prévia que exige uma resposta inequívoca. 
Será que Luís de Camões usava ao acaso as duas grafias? Ou será que, 
apenas em Os Lusíadas, recorreu às formas em –ábil, –íbil com um objec-
tivo literário específico, como, por exemplo, espargir o texto de um ou 
outro arcaísmo, como, aliás, tinha feito Vergílio e como ensinavam as 
artes poéticas do século XVI? Girolamo Vida diz muito claramente:

É-me lícito dar vida nova às palavras envelhecidas pela ferrugem, 
é lícito aos vates penetrar nos vossos santuários, ó venerável 
época arcaica. Com muita frequência eles comprazem-se nos 
brasões da idade antiga e em andar vestidos com ornamentos 
dos velhos avós. Mas que não se vejam, por toda a parte, a 
velha aspereza e a negra ferrugem das palavras. Finalmente, 
haja nestas moderação, uma vez que abundam aquelas cujo 
uso é corrente.14

Cícero, o principal mentor da norma, da estética e da teoria literárias 

12 Exemplar da BNP, Jackson 853.L1 d. Lisboa.
13 Exemplar da Acad. Brasileira de Letras, e Jackson 842. PA, e 860A.M1.
14 VIDA, Marco Girolamo, Arte Poética, Introdução, tradução e notas de Arnaldo M. 

Espírito Santo, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos 
Clássicos da Universidade de Lisboa, 1990, p. 275.
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do séc. XVI, a quem Girolamo Vida é devedor, tinha dito o mesmo, de 
forma mais sintética:

Usam-se palavras antigas e, devido à sua antiguidade, já há 
muito tempo quase eliminadas do uso da linguagem quotidiana, 
as quais são de utilização mais livre na licença própria dos poetas 
do que na nossa; (...) postas em certos lugares, o estilo parece em 
geral mais grandioso e antigo.15

“Mais grandioso” é exactamente o que Camões pediu às Tágides:

Daime agora um som alto, e sublimado
Hum estillo grandiloco (...).16

O som, ou estilo, “alto”, “sublimado”, “grandíloco” consegue-se, 
também, com palavras e formas desusadas: “prisca fere ac uetustate... iam 
diu intermissa”. Neste princípio poderá residir a explicação para o facto 
de, na edição das Rimas do século XVI, não haver sinais das grafias –ábil 
e –íbil. Os arcaísmos só fazem sentido quando se fala de heróis antigos. 
Mas não têm cabimento na expressão íntima do lirismo vivido a cada 
momento. São evocação, não são vivência do momento da escrita.

Tudo o que fica dito parte do princípio, o mais plausível, de que o 
editor quinhentista das Rimas respeitou as grafias dos manuscritos a que 
teve acesso. 

Em todo o caso, vale a pena verificar qual é a grafia com que apare-
cem n’Os Lusíadas os dezassete adjectivos em –auel ou –iuel, que ocorrem 
na edição das Rimas de1598, que são por ordem alfabética os seguintes: 
afauel, durauel, impossiuel, incompreensiuel, inexorauel, insensíuel, instauel, 
intelligiuel, intratauel, inuiolauel, inuisiuel, mudauel, miserauel, possiuel, ter-
riuel, sofriuel, visiuel. Deste conjunto, apenas os seguintes ocorrem n’Os 
Lusíadas: afábil, impossibil (5) impossiuel (1, por correcção), insensibil, ins-
tabil, possibil, terribil, invisíbil (L1, 65). Há outro conjunto de adjectivos 
que só ocorrem n’Os Lusíadas: inexpugnabil, incansabil, implacabil, abomi-
nabil, insofribil, invencibil, vendibil. 

15 De Or., III,38, 153: “Inusitata sunt prisca fere ac uetustate ab uso cotidiani sermonis iam 
diu intermissa, quae sunt poetarum licentiae liberiora quam nostrae; (...) quibus loco 
positis grandior atque antiquior oratio saepe uideri solet”.

16 Lus., I, 4, 5-6.
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Desta contabilidade deduz-se necessariamente o seguinte: o 
número de adjectivos em –auel e –iuel na edição das Rimas de1598 é 
praticamente igual ao número do mesmo tipo de adjectivos em –abil e 
–ibil n’Os Lusíadas. O quadro apresentado é quase simétrico. Por outro 
lado, a simetria é total relativamente à ocorrência de apenas um adjectivo 
em –auel e de nenhum em –iuel n’Os Lusíadas, em comparação com a 
existência, nas Rimas, de um só adjectivo em –abil e de nenhum em –ibil.

Conclusão: dada esta simetria especular entre a escrita da edição 
das Rimas de 1598 e a de Os Lusíadas 1572, é inaplicável o princípio 
de que, em caso de variantes deste género, se deve optar pela variante 
que tem maior número de ocorrências, entendendo-se que um escasso 
número de variantes da mesma palavra é devido ao descuido do tipógrafo 
ou a uma distracção do próprio autor.17

Esta escolha impõe-se, portanto, por força das mais elementares 
normas e práticas da ecdótica. De facto, procederam assim todos os orga-
nizadores das edições modernas que consultei.

A reforçar esta argumentação tem todo o cabimento citar o seguinte 
passo de D. Marcos de S. Lourenço, a propósito de “Albuquerque terríbil”:

Terribilis em latim quer dizer cousa que faz terror e espanto. 
Terríbil, ou terrível em português isto mesmo quer dizer, e 
ordinariamente a um homem de áspera condição chamamos-lhe 
terrível de condição. Tudo isto convém a Afonso de Albuquerque, 
porque de prepósito se fazia terrível aos inimigos, como quando 
quebrou a mesa com ũa punhada, e abraçou o mouro estando 
armado, pera mostrar que tinha o peito duro. De sua condição 
pera com os portugueses também era terríbil.18

Fica muito claro que, cerca de meio século depois da primeira edi-
ção de Os Lusíadas, as formas “Terríbil, ou terrível em português” eram 
de uso facultativo. Mas verdadeiramente corrente no uso quotidiano era 
a forma “terrível”: “ordinariamente a um homem de áspera condição cha-
mamos-lhe terrível de condição”.

17 Note-se que Faria e Sousa não hesitou em seguir a grafia em –íbil (cf. ed. 1639, V, 53, 1).
18 Os Lusíadas de Luís de Camões Comentados por D. Marcos de S. Lourenço. 

Transcrição do texto por ALMEIDA, Isabel; ARAÚJO, Filipa; FERRO, Manuel; 
NASCIMENTO, Teresa; VIEIRA, Marcelo. Notas por ALMEIDA; ARAÚJO; VIEIRA. 
Revisão e nota introdutória por ALMEIDA. Centro Interuniversitário de Estudos 
Camonianos, 2014, p. 83. O realce a negrito foi introduzido por mim.
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Por mais maçadoras que sejam estas análises numéricas, a verdade 
é que elas são importantes quando se tem de decidir da fixação de qual-
quer texto. E, no caso de Os Lusíadas, tanto mais importantes quanto só 
nos nossos tempos foi possível ter a verdadeira dimensão das variantes 
que ocorrem nos exemplares dispersos pelas bibliotecas da Europa e das 
Américas. A grande diferença, relativamente às condições em que traba-
lharam eminentes especialistas em Camões, reside apenas nisto: a possi-
bilidade que temos de, sem sair de casa, dispor no computador de todo 
esse acervo editorial.

4. 
Quarto desafio: a colação da totalidade dos exemplares disponíveis. 

Em 1984, Emanuel Paulo Ramos publicou um artigo que tem por título: 
“Os Textos Camonianos datados de 1572 e as Traduções Castelhanas 
de 1580 d’Os Lusíadas”. O “Objectivo principal” do artigo é assim defi-
nido pelo seu Autor: “Pretendo, fundamentalmente, determinar aspectos 
da fisionomia dos textos épicos originais de Luís de Camões, que aque-
las duas versões podem deixar pressupor”. Com “aquelas duas versões” 
Emanuel Ramos refere-se obviamente à de Luys Gomez de Tapia e à de 
Benito Caldera. A grande parte das suas observações está subjacente a 
ideia de que os dois tradutores tiveram acesso privilegiado a manuscritos 
de Luís de Camões, o que o levou a escrever:

Por que motivo podem ser mais dignas de fixação, em ed. crítica, 
as lições de S e de D, por exemplo em c. IV, oit. 39, v. 5, fogo, 
e c. IV, oit. 16, v. 4, Vencestes, do que respectivamente, sangue e 
venceram, subjacentes à trad. de Caldera, que o Poeta [Camões] 
deve ter lido e... inspirado?

Vamos por partes. Primeiro, a possibilidade de Caldera ter tido 
acesso a um manuscrito ou sugestão de Camões em que se leria:

... tinge o ferro o sangue ardente,

em vez da lição fixada nos exemplares S e D, ou seja, em todos os exem-
plares acessíveis a um investigador em Portugal em 1984, nos quais se lê:

... tinge o ferro o fogo ardente.
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Devo dizer que tenho a maior admiração e até alimento uma natu-
ral inclinação para este tipo de propostas sem rede, fruto da lógica que 
se impõe pela comparação dos textos. Mas, procedendo à verificação das 
lições de Lus. IV, 39, 5, deparou-se-me o seguinte panorama: 28 exem-
plares têm a lição fogo ardente. Mas, ao contrário do que supunha, e podia 
supor, há um exemplar de S que contém a variante sangue:

... tinge o ferro o sangue ardente.

Esse exemplar é o 844.N de Jackson, que se encontra na Biblioteca 
Nazionale, Napoli. Emanuel Ramos tinha razão em postular a existência 
de uma fonte que explicasse a versão de Caldera:

... tiñe al hierro fangre ardiente.

Mas a fonte não é um hipotético manuscrito de Camões nem uma 
suposta sugestão sua, mas um exemplar da edição de 1572 que se encontra, 
e não por acaso, na Biblioteca Nazionale de Nápoles. De facto, durante 
os séculos XVI-XVII, a partir de 1504 e com término em 1702, o Reino 
de Nápoles foi governado por um vice-rei espanhol. Filipe II fez questão 
de nomear para esse cargo altos dignitários castelhanos. Não podemos 
esquecer que Benito Caldera se identifica como “residente en Corte”. 
Nos anos em que trabalhou na versão castelhana de Os Lusíadas, não 
pôde deixar de ter tido contacto com Iñigo López Hurtado de Mendoza, 
vice-rei de Nápoles de 1575 a 1579; e, sobretudo, com Rui Gomes da 
Silva, português, secretário e valido de Filipe II, casado com D. Ana de 
Mendoza de la Cerda, a célebre Princesa de Éboli, familiar do Vice-Rei 
de Nápoles. Gomes da Silva morreu em Julho de 1573, um ano depois da 
edição de Os Lusíadas.

Em suma, Caldera teve todas as possibilidades de entrar em con-
tacto com um exemplar de Os Lusíadas na corte de Madrid, onde vivia. 
Para explicar as variantes específicas da sua versão, não é necessário pos-
tular um contacto especial com Luís de Camões, mas a existência, na 
corte ou na posse de alguém conhecido, de um exemplar gémeo do 844.N.

Com esta descoberta, ou melhor, com esta verificação, cai por terra 
a utilidade da versão castelhana de Caldera para a fixação do texto da 
edição crítica em preparação. E, mais uma vez, cai por terra o mito do 
original desaparecido que alguém viu ou consultou.  
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A segunda alegação de Emanuel Ramos prende-se com o passo 
Lus. IV, 16, 4. Apresento este caso a debate, porque serve de exemplo de 
uma suposta variante que, de facto, não o é. Antes de mais, não existe 
nem sequer no exemplar de Nápoles, ou de outro igual, de que Caldera 
se serviu, como ficou provado. Em segundo lugar, o vencieron de Caldera, 
onde em português se encontra vencestes, decorre da necessidade de clari-
ficar a sintaxe da estrofe, que transcrevo:

Como? Não sois vós inda os descendentes
Daquelles, que debaixo da bandeira,
Do grande Enriquez, feros e valentes
Vencestes esta gente tão guerreira?
Quando tantas bandeiras, tantas gentes
Poseram em fugida, de maneira,
Que sete illustres Condes lhe trouxeram
Presos, afora a presa que tiuerão?

Na leitura espontânea desta estância, espera-se encontrar “daque-
les... que venceram”, que são os mesmos que “poseram em fugida”, e não 
“daqueles... que vencestes”. A solução do tradutor espanhol foi usar o 
verbo na terceira pessoa do plural nos dois casos. Não é uma variante.

É contra este risco que devemos estar precavidos quando 
procuramos variantes alternativas para o texto que nos foi transmitido. 
Gerou-se em torno de Os Lusíadas uma enorme desconfiança que vai 
da censura inquisitória à incompetência ou à intervenção dos tipógrafos. 
É preciso ter os olhos bem abertos, mas não embarcar em devaneios. O 
texto é o que é, e já bastam as discrepâncias entre os vários exemplares.

Como nota marginal, vale a pena referir qual foi a versão que Tapia, 
o outro tradutor, fez dos dois versos para que Emanuel Ramos chamou a 
nossa atenção. O verso:

... tinge o ferro o fogo ardente, 

foi vertido por:

... tiñe el hierro el fuego ardiente.
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O que nos esclarece que Tapia seguiu um exemplar diferente do 
844.N e nos leva a concluir que as variantes das duas versões castelha-
nas de 1580 se justificam por esse facto. Os dois exemplares actualmente 
existentes na Biblioteca Nacional de Madrid contêm a lição:

... tinge o ferro o fogo ardente.

Foi por um exemplar deste género que Luys Gomez de Tapia 
traduziu. E quanto à tradução de vencestes... poseram, manteve-se fiel ao 
texto que consta em todos os exemplares conhecidos da edição de 1572: 

Como, no soys vosotros descendientes
De aquellos que debaxo la vandera,
Del grande Enriquez fieros y valientes
Vencistes esta gente tan guerrera?
Quando tantas vanderas, tantas gentes
Pusieram en huyda de manera,
Que siete illustres Condes lhe truxeram
Presos, sin la gran presa que alli vuierõ?

Por conseguinte, se variantes houver nestas duas versões, elas são as 
mesmas dos exemplares de que se serviram os respectivos tradutores. E o 
mesmo se diga da tradução de Henrique Garcés, publicada em Madrid 
no ano de 1591.

Para concluir: há uma anedota que conta que um certo filólogo 
alemão, vendo um estudante a ler a Ilíada por uma edição corrente, sem 
aparato crítico, lhe fez a seguinte observação: o aparato crítico de uma 
obra é tão importante como o texto fixado. A edição luso-brasileira de Os 
Lusíadas, de que o Professor Bechara é um dos mentores, terá a enorme 
vantagem de ser a primeira a proporcionar a especialistas, estudiosos 
e simples leitores um aparato completo das variantes de um exemplar 
representativo de cada uma das fases de impressão. Na prática, isso cor-
responde a cerca de um terço do conjunto dos exemplares incluídos no 
CD-ROM de Jackson, mais três que, embora estudados por Jackson, 
não foram incluídos, a saber: BNF Yg. 38, o da Academia Brasileira de 
Letras, e o da Sociedade Martins Sarmento, os dois primeiros da nona 
fase e o último da oitava. Assim sendo, tal como está programado, fica de 
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fora da colação o 844. N, um dos da nona fase, e por sinal o único que 
contém a variante sangue em vez de ferro. Se eu não tivesse trabalhado 
com este exemplar, por outros motivos, nunca nos teríamos dado conta 
da existência desta variante.

A longa experiência de edição de textos diz que só devem ficar de 
fora da colação os manuscritos descripti, isto é, os que são cópia directa 
de outro manuscrito existente. Ora os exemplares da edição de 1572, e 
dos textos saídos da tipografia quinhentista em geral, funcionam como 
se fossem manuscritos autónomos, dado que a cada momento da impres-
são a caixa do texto podia ser alterada por uma correcção deliberada 
ou por um acidente mecânico. É, por isso, muito importante proceder 
à colação de todos os exemplares conhecidos para se determinar quais 
deles transmitem o mesmo texto, sem variantes, de modo a eliminar os 
exemplares descripti, por assim dizer. Mas, quando se trata de fazer uma 
edição crítica com mais de trinta testemunhos, o trabalho e o tempo 
investido parecem excessivos. A solução adoptada foi fazer-se a colação 
de todos os exemplares de cada fase, embora se faça registo sistemático e 
exaustivo apenas de um de cada fase. Dos restantes, constará registo das 
variantes substanciais.

Os Lusíadas, exemplar da Biblioteca de Nápoles. 

Fonte: Biblioteca de Nápoles.
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ESTrATo SEmânTICo Do SEnTIDo

Carlos Eduardo Falcão Uchôa1

Certo conhecimento da história das ideias linguísticas no século 
XX nos mostra que Saussure, em seu famoso Curso de linguística geral,2 ao 
estabelecer a célebre distinção entre língua e fala, ou seja, entre o virtual 
e o realizado, firmaria que o objeto da ciência da linguagem era a língua, 
posição esta que dominaria, através do estruturalismo e depois do gerati-
vismo de Chomsky, os estudos linguísticos, pode-se dizer, até meados da 
década de 1970.

De sorte que, com estas correntes teóricas, a Linguística conti-
nuaria a tradição de se manter como uma linguística das línguas. Já o 
discurso, com o seu estrato semântico do sentido, e não o do significado 
pertinente ao nível da “langue”, como veremos, era considerado quase 
exclusivamente como a realização de uma língua. Tanto Saussure quanto 
Chomsky, então, ao considerarem a fala e a atuação, respectivamente, só 
como uma espécie de objeto secundário da Linguística, não chegam a 
formalizar uma linguística do texto. O que Saussure almejava mesmo era 
tornar a linguística das línguas um estudo coerente, vale dizer, alcançar 
uma descrição rigorosa, coerente delas, meta não alcançada por toda uma 
longa tradição greco-latina, que precede a sua obra, apesar da inegável, 
significativa importância desta tradição para o estudo das línguas.

1 Professor Emérito e Professor Titular de Linguística da Universidade Federal Fluminense 
(UFF).

2 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1970 [1916].
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É certo, contudo, que, com o estruturalismo e o gerativismo, se 
desenvolvem muito, com postulados teóricos distintos, as pesquisas sobre 
diferentes disciplinas de estudo de uma língua, como a então recente 
Fonologia, com base no conceito de sons da língua, ou fonemas, firmada 
a distinção entre sons da língua e sons da fala, seguida da Morfologia, a 
Sintaxe e a Semântica.

Partiu-se da disciplina Fonologia, que comporta o menor número 
de unidades da língua, os fonemas, para a Morfologia, uma disciplina 
a envolver mecanismos gramaticais limitados aos morfemas, para, 
enfim, serem alcançadas as disciplinas mais complexas como a Sintaxe 
e a Semântica. Passou-se a contar, então, por exemplo, com uma Sintaxe 
Estrutural e uma Sintaxe Gerativa, com uma Semântica Estrutural e uma 
Semântica Gerativa.

À medida que avançam os estudos linguísticos, observa-se que o 
texto ficava, a rigor, fora deles, a não ser através de um domínio restrito 
unicamente ao sentido dos textos literários, através da chamada “estilística 
dos desvios”. “La estilística de las desviaciones supone que el sentido es el 
resultado de una ‘desviación’ respecto de una ‘norma’, es decir que se pro-
duce como desviación frente a lo que es ‘usual’.”3 Tal estudo, no entanto, 
não é aceito por Coseriu, a partir do argumento de que todo texto tem 
um sentido, não apenas o literário.4 O ponto de vista central adotado pelo 
linguista romeno é que estes “desvios” têm sua função própria nos textos 
mesmos em que ocorrem, não pelo afastamento de uma norma estatística. 
Ficava assim a Linguística com séria lacuna ao não dar conta do sentido 
global dos textos, uma unidade mais abrangente e muito mais complexa 
resultante de um ato de fala ou de uma série de atos de fala encadeados.

Coseriu, em obra pioneira publicada em alemão no ano de 1980 
sobre a Linguística do Texto, já declarava que o importante não era tanto 
a identificação e exemplificação de fatos e tipos de fatos a investigar em 
uma linguística da fala, e sim a mudança radical de perspectiva a se pro-
cessar na Linguística. Vem, então, a formular, em bases próprias, uma 
Linguística do Texto, que, afastando-se dos estudos textuais dominantes 

3 COSERIU, Eugenio. Competencia lingüística: elementos de la teoria del hablar. Madrid: 
Gredos, 1992, p. 157.

4 v. COSERIU, Eugenio. Lingüística del texto: introducción a la hermenéutica de texto. 
Madrid: Arco/Libros, 2007, p. 157-159, para sua explanação total sobre esta “estilística”
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na época (década dos anos de 1970), ele considera a “verdadeira” e “própria” 
Linguística do texto (valemo-nos da edição espanhola de 2007, p. 156).

Segundo o linguista, não se tem de explicar a fala desde o ponto 
de vista da língua, mas ao contrário, porque a linguagem é concreta-
mente a fala, uma atividade, e porque a fala é mais ampla que uma língua: 
enquanto a língua se acha toda contida na fala, a fala não se acha toda 
contida na língua.

Por isso, para Coseriu, se deve inverter o conhecido postulado de 
Saussure: em lugar de colocar-se no terreno da língua, deve colocar-se, 
desde o primeiro momento, no terreno da fala e tomá-lo como norma 
de todas as manifestações da linguagem, inclusive da língua.5 Quantas e 
quantas vezes somos surpreendidos pela ocorrência de fatos linguísticos, 
em discursos orais e escritos, que nos causam estranhamento? Por exem-
plo, em tantas sequências textuais flagradas na linguagem literária: “Em 
vez de peraltagem eu fazia solidão”, escreveu Manoel de Barros6 ou “O 
fato é que o pente estava sem costela”.7 Quantas acepções textuais ainda 
não documentadas de palavras gramaticais de uma língua, como as de 
algumas preposições, vamos encontrando na leitura continuada de textos 
escritos ou na fala de usuários?

Para coroar as suas considerações a propósito da fala, em sua relação 
com a língua, Coseriu ressalta que a fala é muito mais do que a simples 
realização de uma língua, de um saber idiomático e aplicação mecânica 
deste saber. A linguagem é essencialmente uma atividade livre, portanto, 
criadora. Na verdade, tal realização permite que os falantes sejam criativos 
na fala e que consigam ir além da competência prevista, criando inusita-
das formas textuais. Criatividade não se limita, como lembra Franchi,8 
ao comportamento original, à inspiração. Há também criatividade “no 
esforço coletivo, comunicado, no diálogo com os outros que garante o 
exercício significativo da linguagem”.

Registra-se, então, em 1980, o aparecimento de um extrema-
mente complexo estudo como o de Coseriu, que objetivava comprovar 
a necessidade da existência de uma competência especial voltada para a 

5 COSERIU, 1992, p. 73-74.
6 BARROS, Manoel de. Memórias Inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. s/p.
7 Ibid., III.
8 FRANCHI, Carlos. Criatividade e gramática. Trabalhos de linguística aplicada. 

Campinas: UNICAMP, n. 9, p. 43.



44

O Sentimento da Língua

investigação do texto. Com efeito, o passar do estudo das frases ao estudo 
dos textos requeria uma significativa mudança de enfoque. Uma gramá-
tica que dá conta das construções frasais já não se mostra adequada para a 
combinação dessas unidades num contexto mais amplo. Se é verdade que 
as frases fazem parte do texto, a análise detalhada de cada uma delas, com 
suas unidades e combinações destas, não contribuiria para a compreensão 
textual abrangente.

É verdade que, desde tempos pretéritos ao presente atual, muitos 
linguistas incluem, no plano gramatical de uma língua, certas funções 
idiomáticas que vão além da frase, como os procedimentos anafóricos, 
no que têm sido consideradas integrantes de uma análise transfrástica. 
Assim também se situa Coseriu. Em “O professor não conseguia uma 
explicação para os maus resultados das provas. Isto o preocupava muito”, 
o pronome “isto” tem, nesta ocorrência, valor anafórico, por reportar-se 
ao que está dito na frase anterior. Observe-se que tais procedimentos, 
variáveis de uma língua para outra, fazem parte do saber gramatical, logo, 
do saber de uma língua, e não da linguística textual. Situam-se, pois, no 
plano da língua, e não do texto.

Para comprovar que o saber textual é autônomo, em face particu-
larmente do saber idiomático, enfatizemos logo, sempre com Coseriu, 
que qualquer texto se refere às determinações gerais do falar. O sujeito e 
a situação passavam então a fazer parte da análise linguística, o que antes 
não acontecia. Mas as determinações gerais do falar são, além do sujeito 
falante e da situação, o destinatário e o objeto da fala. Deste modo, o saber 
textual se apresenta extremamente variado para atender a estas diferentes 
determinações. Há normas muito gerais para certos tipos textuais e nor-
mas muito específicas para outros textos, fixados pela tradição.

O sujeito falante, sempre presente, procura seguir as normas de 
cada tipo de texto. É na sua atividade verbal que vão se comprovar as 
normas. O destinatário se faz igualmente presente nos textos escritos, até 
com a possibilidade de o emissor se dirigir explicitamente a ele, como no 
gênero epistolar (“prezado amigo”) ou mesmo no prefácio de um livro 
(“caro leitor”). A fala também tem um objeto, ou seja, o assunto sobre 
o que se fala: objetos da ciência, objetos de um esporte, objetos da vida 
corrente, objetos imaginários. Por fim, fala-se sempre em uma situação, 
em um conjunto de circunstâncias, ou seja, numa relação específica com o 
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destinatário e o objeto. Pode-se, por exemplo, falar de um mesmo objeto 
para destinatários bem distintos, como falar da situação social de um país 
numa conferência ou numa conversa descontraída com um amigo, ado-
tando-se um comportamento discursivo com normas bem distintas.

Assim, com pessoas praticamente sem escolaridade, pode se dizer 
apenas genericamente que se deve falar, construindo textos, de maneira 
simples e fácil de entender, num estilo de língua como o familiar. Mesmo 
no caso de outros gêneros textuais, não se podem fixar normas específi-
cas, como no romance, o que permite, deste modo, uma grande liberdade 
de configuração do texto. No soneto, já se conta, para este tipo de texto, 
com uma forma fixa, constituída de dois quartetos seguidos de dois ter-
cetos, além da disposição das rimas, em que se adota, com frequência, 
uma norma, certa ordem delas. Quanto ao conteúdo, não se têm, a rigor, 
normas para este gênero textual.9 Esclareçamos mais sobre a distinção 
entre os planos da língua e do texto, com o que se explicitará mais a 
autonomia do nível textual e do seu estrato semântico do sentido, e não 
do significado, constante este de um dicionário ou de uma gramática da 
língua (significados lexicais e significados gramaticais).

Numa ocorrência como “Paulo não foi à escola. Ele estava doente”, 
temos um texto, cujo sentido é claro, garantido pelo processo de corre-
ferenciação ditado pela gramática do português – “Paulo não foi... Ele 
estava...”, que se situa, pois, no plano da língua. Admitamos agora que, 
quando uma frase ocorrente em certo texto escrito (“Menino, quer calar a 
boca? – fala o professor já exasperado”) merece do professor em sua aula 
um comentário em que se vale dos conceitos de determinações do falar, 
estará momentaneamente e só momentaneamente considerando tal frase 
como um pequeno texto, pois poderá falar não só da relação entre emissor 
e ouvinte, como também poderá se reportar a uma dada situação presente 
(o mau comportamento de um aluno na sala de aula, o que justifica a 
irritação do professor).

Certamente, haverá também neste enunciado, colhido de um texto 
escrito, referência ao sentido “ordem” na frase proferida pelo professor, 
sentido este que já se constitui como uma categoria textual, e não idio-
mática, valendo-se evidentemente de recursos da língua (o vocativo, a 
expressão “quer calar-se” e a interrogação).

9 COSERIU, 1992, p. 181-183.
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Logo, há categorias gramaticais (idiomáticas), com os seus signifi-
cados, como indicativo, subjuntivo, singular, plural, masculino, feminino, 
no tocante ao português, e categorias textuais, responsáveis pelo sentido 
do texto, como desejo, ironia, dúvida, entre outras, expressos tais sentidos 
por recursos diversos de cada língua. Não temos em português, como 
em outras línguas, a exemplo do grego clássico, um modo optativo, por-
tanto, uma categoria gramatical. Assim, o valor semântico de desejo será 
expresso, por exemplo, pelo modo subjuntivo (“Que os anjos lhe digam 
amém”). O valor semântico de dúvida poderá se expressar pelo apelo a 
uma oração interrogativa, categoria da língua (“Choverá?”).

Pode um texto constar de uma única oração (“Não corro riscos”, 
por exemplo). Tais textos, evidentemente, são construídos com recursos 
lexicais e gramaticais de uma língua. Como ocorrência textual, resultado 
de um ato verbal isolado, há de se considerar o destinatário, que pode 
ser o próprio falante, tendo como objeto do comentário uma possível 
situação de perigo, e a situação, a própria situação vivenciada. Os fatores 
de determinação deste ato verbal vão propiciar o sentido de uma “decla-
ração” a este breve texto.

A competência textual se apresenta ainda como autônoma pela 
valorização distinta que um texto comporta em relação à que se procede 
no tocante à língua. Como insiste em argumentar Coseriu,10 na compe-
tência textual não se leva em conta se algo expresso é correto ou não, mas 
se deve comprovar se uma ocorrência é adequada ou não ao ouvinte ou 
leitor, ao objeto ou à situação. Pode-se mesmo ter um ato verbal correto 
no que concerne à língua (“Pode trazer-me mais uma garrafa de cerveja?”, 
frase dirigida pelo falante ao garçom num bar), mas que não se mostra 
adequada à situação vivida, no nível textual. Mais um fato a comprovar 
a autonomia da competência textual em face da competência idiomática. 
Num outro ato verbal (“Sumiu muitas de minhas coisas”) há uma incor-
reção idiomática, em se tratando de usuário culto, mas o texto pode ser 
adequado a usuários não escolarizados ou a certas ocorrências em situa-
ções informais de oralidade.

Vamos encontrar, em algumas séries didáticas, a proposta de se 
substituir o conceito de correção pelo de adequação. Tal proposta não se 
sustenta por tudo o que já aqui se comentou. Na verdade, são conceitos 
10 COSERIU, 1992, p. 198-189.
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distintos, pois se reportam, como vimos, a níveis diferentes da competên-
cia linguística: correção ao nível da língua, adequação, ao nível do texto.

A adequação se mostra, como vemos, mais flexível, por se poder ter 
o mesmo falante a vivenciar episódios sociais bem distintos, escolhido um 
estilo de fala que, em cada um destes episódios, não cause estranheza. Um 
falante culto, por ter um domínio mais abrangente dos recursos de sua 
língua, aqui entendidos como recursos condizentes, mostrar-se-á mais 
competente em sua diversificada prática discursiva.

Com efeito, não causa estranheza ao meio social em que vive um 
falante culto uma pessoa se valer de recursos idiomáticos de níveis de 
estilo bem distintos, desde o emprego de um léxico marcadamente culto 
e de uma sintaxe caracteristicamente de estilo monitorado (“Convencê-
lo-ei dos meus argumentos”, “Em se tratando de causas criminais”, 
“Sobre ser bem-vindo, faremos belos passeios”), até a utilização de ter-
mos bem correntes e de uma sintaxe informal (“Tá me ouvindo bem?”, 
“A gente saiu às pressas”). Em todas estas ocorrências, o falante culto se 
mostra correto (valeu-se de recursos de uma das variedades da língua) e 
adequado, se souber empregar recursos da língua adequados a situações 
sociais diversas.

Um dos fundamentos essenciais da teoria linguística de Coseriu, 
na verdade, ponto de partida para o estudo autônomo do texto, está no 
reconhecimento de que a linguagem apresenta três níveis autônomos, por 
isso mesmo chamar de abrangente a teoria que arquitetou: o nível uni-
versal ou nível do falar em geral; o nível histórico das línguas e o nível 
individual dos textos.

Cada um destes três níveis tem o seu saber próprio (elocucional, 
idiomático e expressivo, respectivamente), sua avaliação (congruência, 
correção e adequação, respectivamente) e também conteúdos particulares 
(designação, significado e sentido, respectivamente). Para uma exposição 
detalhada de todos estes conceitos: Coseriu, 1992:72-209.

Com estes três níveis autônomos, o linguista romeno associa o 
estudo do texto ao terceiro nível. Logo, ao saber expressivo, ao juízo de 
adequação e ao estrato semântico do sentido. Para ele, uma linguística do 
texto deve ser caracterizada como uma linguística do sentido, visando à 
hermenêutica do sentido. Ocupa-se, pois, com os procedimentos de cria-
ção e compreensão do sentido. Sua obra básica a respeito, Lingüística del 
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Texto (valemo-nos da edição espanhola de 2007) tem justamente como 
subtítulo Introducción a la hermenéutica del sentido.

La linguística del texto como “gramática transoracional” es una 
orientación enteramente legítima, pero no se trata, en rigor, 
de una lingüística del texto “verdadera” y “propia”, sino de una 
ampliación, más allá de la sintaxis de la oración, de la gramática 
de una lengua.11

Distingue linguística do texto, a linguística do texto propriamente 
dita para ele, como plano autônomo da linguagem, independente da lín-
gua em que se expressa o agir textual, de gramática (transfrástica) do 
texto: a primeira se reporta ao texto como nível de linguagem, a segunda 
aborda o texto como nível de estruturação idiomática. Esta denominação 
de gramática se deve, esclarece ele, a uma razão de clareza terminológica, 
ao evitar se falar em duas linguísticas do texto. Ambas cientificamente 
legítimas. Na verdade, apresentam-se como complementares e integra-
das, já que se encontram em planos distintos da linguagem: o individual 
e o idiomático, respectivamente.

Todo texto, ainda que constituído de uma única palavra, terá então 
sempre um sentido, que manifesta as opiniões, as atitudes, os intentos, 
as reações do falante ou do escritor. Coseriu12 assinala que é possível se 
apreender perfeitamente o conteúdo de um enunciado sob o ponto de 
vista da língua (o significado), ou seja, de uma palavra ou sequência de 
palavras, mas, apesar disto, haver a necessidade de se perguntar: qual o 
sentido do que se falou? Ou: o que se quis dizer? Está expressando uma 
ordem ou um pedido, ou uma súplica? Sua intenção acerca do que falou é 
de perguntar ou de censurar? No conhecido provérbio “Quem com ferro 
fere, com ferro será ferido”, o significado, conteúdo de língua, é facil-
mente assimilado, sem que o sentido, conteúdo específico de um texto, 
conteúdo dado através de textos, o seja.

Tem-se então já aqui a preocupação com o conteúdo particular do 
sentido de palavras e frases, manifestadas e combinadas para constituírem 
um texto, com o seu sentido próprio. Tal preocupação se mostra distinta, 
como já se explicitou, da apreensão do significado dado por unidades 

11 COSERIU, 2007, p. 305.
12 Idem, 1992, p. 205.



49

Carlos Eduardo Falcão Uchôa

combinadas da língua, encaradas como tais. Ilustrando: nas frases “E se 
vocês fizessem o exercício?”, “Você deve fazer o exercício” e “Faz o exer-
cício!”,13 no reconhecimento do valor semântico dos tempos e modos 
verbais e do conector “se”, por exemplo, se está ainda no nível do reco-
nhecimento de formas da língua com os seus respectivos significados. 
Porém, ao se entender que, na primeira frase acima, apreendemos o valor 
semântico de sugestão, na segunda, preferencialmente o de conselho e, 
na terceira, o de uma ordem, já estamos no nível textual: a rigor, temos 
formas alternativas substitutas do imperativo para, justamente, construir 
sentidos frasais diferentes.

No intercurso social através da linguagem verbal, um interlocu-
tor pode perfeitamente não entender bem um enunciado porque ignora 
o significado de uma palavra, registrado num dicionário da língua, mas 
pode também não entender o que foi dito pela dificuldade de apreen-
são do sentido textual, global, razão frequente dos desentendimentos 
entre falantes: “Mas foi isto o que eu quis dizer” e “Mas não foi isto 
que eu entendi”.

Portanto, no tocante ao texto, devemos reconhecer que há um con-
teúdo especial e autônomo que corresponde ao estrato semântico do sentido.

Na linguagem literária particularmente, a distinção entre signifi-
cado e sentido é muito frequente, ao contrário do que se dá na linguagem 
em que predomina a denotação, quando os dois estratos semânticos ocor-
rem identificados. Insistamos: os dicionários registram o significado ou 
os significados das palavras como unidades da língua. Os sentidos diver-
sos, frequentemente metafóricos, que as palavras vêm a assumir ocorrem 
nos textos, não registrando, em geral, os dicionários estas acepções tex-
tuais, apenas aquelas mais frequentes de ocorrência discursiva, de sentido 
denotativo, tidas como sinônimos.

Drummond, no seu conhecido poema “Procura da poesia”, afirma 
que o poético se situa no nível da linguagem, através, diríamos com 
Coseriu, dos sentidos que cada palavra adquire na linguagem poética (“mil 
faces secretas”): “Chega mais perto e contempla as palavras./ Cada uma/ 
tem mil faces secretas sob a face neutra/ e te pergunta, sem interesse pela 

13 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramá-
tica no 1º e 2º graus. São Paulo: Cortez, 1996, p. 200-201.
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resposta,/ pobre ou terrível que lhe deres: Trouxeste a chave?”14 Atente-se 
para a expressividade, que só com o sentido do texto literário ou artístico 
se poderia alcançar, de “mil faces secretas”, “Cada palavra... te pergunta”, 
“Trouxeste a chave?”.

Os linguistas que se dedicaram a uma das correntes da Linguística 
Textual se concentraram em alguns postulados comuns. Por exemplo, 
consideram que não há uma continuidade entre frase e texto, já que a 
significação de um texto é diferente da soma das partes do enunciado. 
Tomemos o seguinte exemplo:

A “foto” pertence ao mundo da banalidade: o piquenique, 
o turismo, a festa. Combina com Bic, com chicletes, com 
Disneylândia. Tirar uma foto é gesto automático, não precisa 
pensar. É só apertar um botão.15

O que dissemos antes de mencionar este exemplo fica evidente 
com tal ilustração. A mensagem textual não é o resultado da soma das 
quatro frases que constituem o enunciado acima. Lido o texto, a per-
gunta a ser feita deve ser: o que este texto quer transmitir (o sentido para 
Coseriu), o que pode até ser explicitado, no caso, mesmo que algum leitor 
ignore o significado de uma das palavras.

A intenção do autor do texto foi a de explicitar como o tirar uma 
foto se tornou um ato pertencente ao mundo dos feitos instantâneos, 
ou seja, que não exigem uma meditação metafísica, religiosa. Tirar uma 
foto, neste sentido, é comparável a chupar chicletes, usar uma Bic. Basta 
apertar um botão, a simbolizar, no texto de Alves, a instantaneidade, o 
automatismo, logo, a banalidade. Eis o sentido textual.

Em cada elemento que se considere de um texto, deve se tentar 
reconhecer a sua organização para a obtenção do sentido global. Desta 
maneira, “piquenique” ou “festa” são elementos que servem para corroborar 
ações automáticas em meio a tantas outras mencionadas, cuja sucessão é 
essencial para se obter e reforçar o sentido global do texto: “Foto” é a uni-
dade central, objeto para cuja banalidade se quer chamar a atenção (daí a 
função da expressão “não precisa pensar”).

14 ANDRADE, Carlos Drummond de. 50 poemas escolhidos pelo autor. Rio de Janeiro: 
MEC, 1956, p. 30.

15 ALVES, Rubem. Palavras para desatar nós. Campinas: Papirus, 2011, p. 106.
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Segundo Bentes,16 todo falante de uma língua possui um conheci-
mento acerca do que seja um texto, “conhecimento este que não é redu-
tível a uma análise frasal... como também sabe reconhecer quando um 
conjunto de enunciados constitui um texto ou quando se constitui em 
apenas em um conjunto aleatório de palavras ou mesmo de frases”.

Observe-se que um texto pode ser construído por palavras isola-
das, como este que figura na capa de um pequeno caderno, como lem-
brança do Natal e do Ano Novo: “Feliz Natal. Paz. Magia. Harmonia. 
Prosperidade. Realizações. Alegria. Felicidade”. As palavras e sintagmas 
não são, neste enunciado, unidades soltas. Elas se conectam semantica-
mente, possibilitando, assim, a construção de um sentido textual: uma 
mensagem que veicula a intenção do emissor, a de formular votos de Boas 
Festas. Vê-se, pois, que o texto pode assumir configurações bem distintas, 
mas sempre carreando um sentido próprio.

Bentes acrescenta, ainda, que o falante de uma língua é capaz de 
resumir ou parafrasear um texto, perceber se ele está completo ou incom-
pleto, atribuir-lhe um título ou mesmo produzir um outro texto a partir 
de um texto dado.

Procurando acompanhar de mais perto todas as extensas e comple-
xas elucubrações de Coseriu sobre a Linguística do Texto, que ele defende 
como a “verdadeira” e “própria” linguística do texto,17 o ponto de partida a 
ser considerado para a compreensão de sua teoria se assenta na sua pro-
posta de a linguagem apresentar três níveis autônomos: o nível universal 
ou nível do falar em geral; o nível idiomático das línguas; o nível indivi-
dual dos textos. Assegurava ele, assim, a autonomia do nível dos textos, a 
constituir um objeto definido, próprio, de estudo.

Analogamente à distinção de Saussure entre signifiant e signifié 
para o signo linguístico, Coseriu defende a distinção no signo textual 
entre significante e significado: o significado e a designação (referência a 
um objeto do mundo real por meio do significado de uma língua) cons-
tituem, juntos, o significante, ao passo que o sentido é o significado do 
signo textual.18

Consideremos o seguinte texto:

16 BENTES, Anna Christina. Linguística textual. In: MUSSALIN, Fernanda; BENTES, Anna 
Christina (org.). Introdução à Linguística 1: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, p. 250.

17 COSERIU, 2007, p. 156.
18 Ibid., p. 153.
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Eu gosto de goiaba, mas não gosto de comer goiaba. Ela tem 
uns caroços que não são grandes, mas são duros: você deve 
mastigar com cuidado, só até seus dentes tocarem um deles, 
então você para – é como se nunca pudesse fruir plenamente 
das potencialidades da goiaba.
Eu gostava de Alice, mas não gostava de namorar Alice. Ela 
tinha umas implicâncias que não eram grandes, mas eram 
pétreas: eu tinha de me aproximar com cuidado, só até roçar em 
suas defesas – era como se eu nunca pudesse fruir plenamente 
das potencialidades da Alice.
Quando terminamos, pensei: nossa, que mulher incrível seria 
Alice sem caroços.19

Na perspectiva de uma hermenêutica do sentido, ninguém deixaria 
de considerar este enunciado como um texto, portador de um sentido glo-
bal. Um linguista começaria a explicar a sua construção: formada, em sua 
superfície, de elementos linguísticos selecionados por quem o escreveu 
(pertencentes, como se constata, a classes distintas: substantivo, adjetivo, 
verbo, pronome e conectores, como as preposições, conjunções, relativos) 
e ordenados durante o ato verbal segundo a gramática da língua e tam-
bém segundo prescrições de ordem cognitiva preconizam. Tal ordenação 
possibilita a ocorrência sequencial de estruturas oracionais e de períodos 
e ainda entre estes últimos.

O mundo linguístico, a seleção e a concatenação das suas uni-
dades, é evidentemente imprescindível na construção e depreensão do 
sentido do texto. Mas, para obtenção deste, longe está de ser suficiente. 
Na verdade, no texto, é sempre fundamental atentar para a sua estru-
turação semântica a fim de se poder caminhar para o alcance do seu 
sentido global. No caso do nosso texto, manifesta-se todo ele organizado 
na base de comparações entre goiaba e Alice, entre ser inanimado e ser 
animado, cada um dos dois primeiros parágrafos reservados a um dos 
dois “personagens”, com estruturas linguísticas paralelas, muito suges-
tivas para as comparações explicitadas e para as prescrições cognitivas 
distintas, determinando, assim, a seleção lexical por parte do autor. Ele 
termina, no curto terceiro parágrafo, como que almejando humoristica-
mente certa identidade entre goiaba e Alice: “Que mulher incrível seria 
Alice sem caroços”.
19 PRATA, Antonio. Trinta e poucos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 100.
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Ilustrando o ponto sobre as prescrições cognitivas, atentemos para 
as diferentes expressões utilizadas, respectivamente, para a goiaba e para 
Alice: “mas não gosto de comer goiaba” X “mas não gostava de namorar 
a Alice”; “Ela (a goiaba) tem uns caroços” X “Ela (Alice) tinha umas 
implicâncias”; “caroços que não são grandes, mas são duros” X “implicân-
cias que não eram grandes, mas eram pétreas”; “você deve mastigar com 
cuidado” X “eu tinha que me aproximar com cuidado”; “só até seus dentes 
tocarem um deles (caroços)” X “só até roçar em suas defesas”.

O sentido do texto de Prata se torna apreensível à medida que nos 
encaminha para a compreensão de comparações desenvolvidas humoris-
ticamente, ao longo de todo o texto, entre um ser inanimado e um ser ani-
mado, para o que a criatividade linguística do cronista tem uma expres-
siva relevância, a começar pelo confronto entre “Eu gosto de goiaba, mas 
não gosto de comer goiaba” X “Eu gosto de Alice” X “mas não gostava 
de namorar a Alice”. Cada comparação deve ser considerada, pois o con-
junto delas reforça o sentido global do texto.

A atividade verbal desenvolvida, que tem como resultado um texto 
como o acima transcrito, pressupõe a dialogicidade ou interação necessá-
ria entre os interlocutores, no caso, entre quem escreve e quem lê. Ambos 
são, afinal, parceiros ou coautores na construção textual. O leitor não 
pode ser, deste modo, passivo, numa visão redutora de leitura, necessi-
tando, no caso, em termos linguísticos, de boa competência lexical. Para 
esta atividade verbal, o emissor precisou também ativar um dos “modelos” 
que domina sobre práticas comunicativas, que são os gêneros textuais. A 
articulação hierárquica do sentido das diversas partes do texto é sempre 
necessária. No texto de Prata, as reiterações estruturais e os confrontos 
semânticos são peça essencial para se alcançar o sentido global da crônica. 
O sentido textual, insiste Coseriu, se reporta a conteúdos que só existem 
como conteúdos textuais, daí seu caráter individual.

O texto de Prata pode ser caracterizado como uma crônica. Uma 
crônica com pendor literário que ela exibe, através, sobretudo, do jogo já 
referido de comparações entre goiaba e Alice, no intuito de aproximar o 
animado e o inanimado. O autor trata o leitor (destinatário) expressa-
mente de “você”. Você é, então, todo leitor, qualquer destinatário. Este, 
por sua vez, vai, à medida que lê a crônica, tornando-se seu coautor, 
embora prevaleça sempre a sua leitura, a leitura que faz.
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A crônica, sem um plano composicional rígido, é marcada por uma 
sequência textual narrativa, com a participação ou não de um ou mais 
personagens. O conteúdo temático da crônica é bem variável, podendo 
até ser a narrativa em que o cronista, certo dia, confessa não estar encon-
trando um assunto para falar. O humor se faz presente com frequência. 
No texto focalizado, ele se faz sentir sempre, até a frase final “nossa, que 
mulher incrível seria Alice sem caroços”.

Portanto, na produção e recepção de textos, na perspectiva her-
menêutica do sentido, devemos centralizar nossa atenção no sentido 
global deles, que vão sendo produzidos de maneiras bem diferenciadas, 
sem se poder descurar de conhecimentos vários, como os linguísticos, 
os concernentes aos gêneros, os pertinentes à leitura do mundo, aos 
fatores pragmáticos.

Para reforçar ainda a autonomia textual, Coseriu fala na anulação 
da correção idiomática pela adequação textual. Colhemos este exemplo 
em Manoel de Barros, em que o escritor do Pantanal evidencia a inten-
ção, do recurso regencial de que se valeu a fala da avó:

Quando a Vó me recebeu de férias, ela me apresentou aos 
amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de 
ateu. Ela disse que voltei de ateu. Aquela preposição deslocada 
me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no Carnaval: 
Aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia 
de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo 
riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma 
informação um chiste. E fez.20

Coseriu21 apresenta um exemplo bem elucidativo sobre anulação 
da incongruência pela adequação textual, nomeando tal ocorrência como 
anulação metalinguística, em que o incongruente é apresentado como 
uma realidade:

“Juan dice, por la razón que sea, que tres por tres son diez. Pedro 
cuenta lo que ha dicho Juan diciendo: Juan disse que tres por 
tres son diez.”

20 BARROS, op. cit., VIII.
21 COSERIU, 1992, p. 144-145.
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Explica o linguista:

La expresión “tres por tres son diez” es, naturalmente, 
incongruente, pero es verdad, según nuestro supuesto, que Juan 
lo ha dicho. Pedro, si quiere informar cerca de la realidad del decir 
de Juan, tiene que decir exactamente lo que Juan ha dicho. Con 
otras palabras: Pedro utiliza metalingüísticamente la expresión 
incongruente para el decir mismo, esto es como designación de 
ese decir. Su informe es, por supuesto, congruente, ya que cuenta 
los hechos como son. En nuestro caso es un hecho que Juan 
emplea un modo de expresarse incongruente.

Se se podem suspender as normas do falar em geral (nível universal 
da linguagem) e as normas de uma língua concreta (nível histórico da 
linguagem) em virtude do que é adequado dizer em uma situação comu-
nicativa (texto), chega-se à conclusão de que a competência linguística é, 
antes de tudo, uma atividade livre e, pois, criadora, respeitados cada um 
dos níveis do falar.

Com este exemplo, podemos enfatizar a ideologia linguística defen-
dida por Coseriu: a linguagem é uma atividade livre, finalística, criadora, 
que não repete, pois, apenas o aprendido. Ela se faz presente, como já 
se disse, nas manifestações desviantes, mas também quando se seguem 
regras históricas e sociais da linguagem, presente, contudo, o esforço, o 
intento, na comunicação com o outro, garantidor do exercício significa-
tivo da linguagem em dadas circunstâncias. Ela acompanha o homem. 
Por trás dela e com ela estará sempre então o homem, cuja atividade lin-
guageira deve ser o ponto de partida para a formulação de qualquer teoria 
sobre a linguagem verbal.
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Carlos Alberto Faraco1

Considerações preliminares
Escrevo estas breves reflexões em homenagem ao Prof. Evanildo 

Bechara por ocasião de seus 90 anos. Durante muito tempo, fui apenas 
consulente atento da sua obra gramatical. Em 2005, contudo, tive a grata 
oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando participamos de uma 
Comissão constituída pelo Ministério da Educação para debater temas 
relativos ao ensino e à promoção da língua portuguesa. Desde então, nos 
tornamos bons amigos e voltamos a estar juntos em várias ocasiões, como 
na preparação da I Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua 
Portuguesa no Sistema Mundial, promovida pela CPLP-Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa em 2010; e, de 2014 a 2018, na 
Comissão Nacional do Brasil junto ao Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa (IILP) da CPLP. 

Em todas essas oportunidades, pude desfrutar não só da agradável 
companhia de Bechara, mas, principalmente, de sua sólida formação lin-
guística e de suas manifestações sempre muito ponderadas e consistentes. 
Por isso, fico muito feliz em participar desta homenagem a esse grande 
estudioso da língua portuguesa e querido amigo.     

O tema dos estrangeirismos não é, claro, central na obra de 
Bechara. No entanto, como se trata de uma questão que provoca sempre 

1 Professor Titular de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Paraná. 
Autor de vários trabalhos entre os quais História Sociopolítica da Língua Portuguesa 
(Parábola, 2016) e Para Conhecer Norma Linguística (Contexto, 2018).
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muita polêmica, entendi que valia a pena rastreá-la nas obras e pronun-
ciamentos do nosso homenageado, considerando que sua voz, pela auto-
ridade que tem, contribui para um trato equilibrado desse peculiar fenô-
meno linguístico.

Gramática e léxico
Podemos dizer que há uma espécie de senso comum no interior da 

linguística, isto é, um conjunto de crenças que vão se mantendo ao longo 
do tempo e acabam por adquirir um certo estatuto de quase axiomas. 
Assim é que, por exemplo, tomamos como certo que, para descrever uma 
língua, precisamos de, pelo menos, um componente gramatical e de outro 
lexical, embora tenhamos profundas discordâncias (decorrentes de nossos 
diferentes modelos teóricos) quanto ao modo como cada um desses com-
ponentes deva ser configurado.

Acreditamos também que o componente gramatical é relativa-
mente fechado e que o lexical é aberto, o que significa dizer que, enquanto 
o léxico é um universo em contínua expansão, a gramática não o é – vale 
dizer: as mudanças que afetam a gramática da língua não se caracterizam 
propriamente por uma expansão indefinida de seus princípios e regras. A 
gramática é, assim, um universo que se transforma continuamente, mas, 
diferentemente do léxico, não se expande.

Esse entendimento parece remeter, em parte, pelo menos, às for-
mulações de Sapir (1921)2 – que mantêm, portanto, sua pertinência no 
quadro de nossas crenças gerais: a gramática tem essa característica por 
ter plenitude formal (no sentido de se tratar de um sistema que se basta 
a si mesmo), embora marcada por um equilíbrio instável devido à ação 
permanente do que Sapir chamava de deriva (entendida como as forças 
que fazem o sistema se remodelar continuamente, mas mantendo sua 
plenitude formal. Novamente, admitimos, no geral, a noção de deriva, 
embora cada modelo teórico tenha sua própria concepção de como se 
dão esses movimentos de mudança). É por esse raciocínio que se admite 
que as línguas não multiplicam seus princípios e regras gramaticais, mas 
multiplicam continuamente seu léxico.

Costuma-se argumentar também que a abertura do léxico é o 
mecanismo que garante aos falantes a possibilidade de manter a língua 

2 SAPIR, Edward.  A linguagem: introdução ao estudo da fala. (1921) 2. ed.  Rio de 
Janeiro: Acadêmica, 1971.
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permanentemente adaptada às contínuas mudanças trazidas pela dinâ-
mica histórica das sociedades humanas, permitindo-lhes nominá-las. Ou, 
como diz Bechara, em ampla matéria feita com ele pela Revista Piauí,3 
“o léxico é a janela da língua que se abre para o mundo”.

Para obter essa multiplicação lexical contínua, os falantes têm à 
disposição vários processos, seja por meio de manipulação de recursos 
morfológicos da própria língua, seja pela incorporação de elementos 
lexicais de outras línguas (os chamados empréstimos, que, num primeiro 
momento – enquanto permanece nos falantes o senso de estranha-
mento –, recebem, muitas vezes, a denominação de estrangeirismos). 

No primeiro caso, podemos arrolar diferentes processos composi-
cionais (por justaposição – salário-família; ou aglutinação – aguardente) e 
derivacionais (por sufixação – dólar/doleiro; ou prefixação – leal/desleal; ou 
ambos – chocolate/achocolatado), bem como processos de derivação regres-
siva (como agito, sufoco), de derivação conversiva (uso de uma palavra de 
uma classe lexical em outra: o adjetivo impossível ocorrendo como subs-
tantivo), de redução da forma de palavras (como refri por refrigerante; 
micro por microcomputador; fone por telefone), de geração de siglas que 
passam a funcionar como palavras (como INSS, IPTU, ONU, Anatel), de 
mudança de nomes próprios em comuns (como gilete, macadame, xerox). 
Além desses, é preciso não se esquecer de todos os intricados processos 
de natureza semântica que, de alguma forma, alteram a significação dos 
itens lexicais, ampliando-a ou especializando-a. 

Essa lista não exaustiva de processos de expansão lexical (para estu-
dos detalhados da questão em português, pode-se consultar Rocha4 ou 
Sandmann,5 entre outros) deixa claro que os caminhos possíveis são múl-
tiplos e bastante heterogêneos. Embora se possam encontrar processos 
relativamente regulares em diferentes segmentos do léxico, a dinâmica 
lexical como um todo parece escapar, de fato, a qualquer generalização 
ou previsibilidade, levando os investigadores à sensação de que, quando 
tratam de fenômenos lexicais, estão lidando com uma área em que pre-
domina o idiossincrático.

3 BECKER, Clara.  Senhor Norma Culta. Revista Piauí, ed. 57, São Paulo, junho 2011.
4 ROCHA, Luiz Carlos de A. Estruturas morfológicas do português.  Belo Horizonte: Editora 

da UFMG, 1999.
5 SANDMANN, Antônio J.  Formação de palavras no português brasileiro contemporâ-

neo. Curitiba: Editora da UFPR, 1989.
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Estrangeirismos/Empréstimos: o olhar dos linguistas
O mesmo pode ser dito no caso dos estrangeirismos/empréstimos, 

que é o tema que mais diretamente nos interessa neste artigo e para o 
qual nos voltamos a partir de agora. É imprevisível dizer, por exemplo, em 
que circunstâncias os falantes adotarão palavras de outras línguas e quais 
palavras exatamente. 

Por outro lado, uma vez adotada uma palavra, é imprevisível a dire-
ção que ela tomará: ela poderá ser abandonada em seguida (como saison, 
que era corrente no começo do século XX no Brasil); ou poderá ser nati-
vizada de diferentes maneiras. Algumas, por exemplo, acabam por ser 
incorporadas diretamente (como futebol, deletar), sendo submetidas aos 
ajustes fonológicos e morfológicos determinados pela gramática recep-
tora (podendo ou não receber forma gráfica nativizada, como uísque e 
show, respectivamente); outras são substituídas por decalques de forma, 
i.e., traduções diretas das palavras ou expressões (como centroavante do 
inglês center-forward; ou ter lugar do francês avoirlieu), ou por decalques 
de significação (os chamados “loan-shifts”), pelos quais uma palavra nativa 
adquire um significado por empréstimo (como o uso – principalmente 
na linguagem acadêmica – de assumir com o sentido de “pressupor”, por 
influência do verbo inglês assume). 

Ainda: uma palavra emprestada poderá substituir uma expressão já 
em uso (como táxi, que substituiu carro de praça ou automóvel de aluguel) 
ou provocar a criação de uma palavra nova (como motorista, neologismo 
gerado na luta dos puristas contra o uso de chauffer, e que convive hoje 
com a forma chofer, de há muito aportuguesada). Curiosamente, os falan-
tes poderão ainda criar, com elementos de outra língua, palavras inexis-
tentes nessa como shopping (center), desconhecida como tal dos falantes 
de inglês, que denominam esse tipo de centro comercial de mall.

Na história da linguística moderna (aquela que se constituiu 
dos fins do século XVIII para cá), a questão dos empréstimos mereceu 
atenção especial ainda no século XIX, a partir do momento em que se 
percebeu que os processos de mudança linguística (fundamentalmente, 
mudanças no plano fonético-fonológico), embora tivessem grau elevado de 
regularidade (processos que foram descritos pelos neogramáticos por meio 
das chamadas “leis fonéticas”), conheciam “exceções”, isto é, palavras que 
não eram alcançadas por tais mudanças.
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Buscaram-se, então, explicações para essas ocorrências e, além da 
estipulação teórica de mecanismos de analogia, constatou-se que palavras 
emprestadas (de outras línguas ou de outras variedades da mesma língua) 
resultavam em segmentos lexicais desviantes dos fenômenos de resto regu-
lares (complicando, por consequência, o trabalho de reconstrução histó-
rica). E essa aparente irregularidade decorria, muitas vezes, do fato de terem 
tais palavras entrado na língua em momentos em que aqueles processos já 
não eram mais produtivos, como, por exemplo, em português, os chamados 
empréstimos eruditos.

Essa última expressão é usada para designar termos latinos literários 
adotados em período tardio da história do português (já no fim da Idade 
Média e na Renascença), como clave ou pleno e que, por isso, não foram 
alcançados por mudanças fonéticas anteriores, pelas quais, na passagem do 
latim para o português, os encontros consonantais iniciais latinos, consti-
tuídos de consoante+l, passaram à consoante fricativa grafada pelo dígrafo 
ch. Por essa mudança, as palavras latinas clave e pleno, por exemplo, resulta-
ram nas portuguesas chave e cheio.

Como exemplo de palavras que escaparam à mesma regra mencio-
nada acima por terem sido adotadas de variedades que haviam passado 
por processos diferentes de mudança fonética, pode-se citar praia e cravo, 
seguindo a interpretação de Mattoso Câmara Jr.6

Ainda aqui se podem mencionar casos de palavras importadas que, 
por diferentes razões socioculturais, permanecem sendo usadas sem perder 
totalmente sua marca de elemento estrangeiro. É o caso de campus. Trata-se 
de uma palavra latina emprestada pelos falantes de inglês para designar “a 
área em que estão reunidos os edifícios de uma universidade”. Nessa acepção, 
ela veio a ser emprestada pelos falantes de português no correr do século XX. 
Se totalmente assimilada, seria uma palavra sem forma especial para o plu-
ral, como outras terminadas em –s, a exemplo de bônus e ônibus. Permanece, 
contudo, idiossincraticamente para ela a forma plural latina, campi.

Caso semelhante, mas talvez menos perceptível na fala, é o plural 
de gol, que, no Brasil, se fixou em gols, forma que se poderia considerar, 
em princípio, idiossincrática, por manter, aparentemente, a flexão da lín-
gua de origem, flexão, como tal, inexistente em português (monossílabos 

6 CÂMARA JR., J. Mattoso.  Princípios de linguística geral.  4. ed. rev. e aum.  Rio de 
Janeiro: Acadêmica, 1972, p. 249.
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terminados em –l não fazem seu plural com mero acréscimo do morfema 
–s). Contudo, tal fato é perfeitamente explicável pela mudança sonora 
que afetou o /l/ final, transformando-o em /w/ no português brasileiro, 
exatamente ao mesmo tempo em que aquela palavra estava sendo incor-
porada. Nesse sentido, apenas a forma gráfica é, de fato, idiossincrática. 

Esse conjunto de observações levou a um estudo mais aprofun-
dado do contato interlinguístico e/ou interdialetal e de seus diferentes 
efeitos. São pioneiros, nesse sentido, os trabalhos de Whitney7 (1881) e 
de Schuchardt8 (1928), nos fins do século XIX e começos do XX. A dis-
cussão de Bloomfield9 (1933) pode ser lida como uma súmula de todos 
esses estudos. É dele a importante distinção entre “empréstimos íntimos” 
(aqueles que decorrem de situações em que povos de diferentes línguas 
estão em contato direto no mesmo espaço geográfico, de que seriam 
exemplos os empréstimos árabes no português medieval) e “emprésti-
mos culturais” (aqueles que decorrem de intercâmbio cultural à distância, 
como os empréstimos do provençal no português medieval ou do francês 
e do inglês no português contemporâneo).

Resultou da continuidade dessas investigações a percepção da 
complexidade dos eventos e situações de contato (ficou clara, desse 
modo, a impossibilidade de reduzir todo o contato a situações de domi-
nação direta de um grupo social sobre outro). Em decorrência, percebeu-
se igualmente que o processo de incorporação de elementos lexicais de 
outras línguas é também complexo e motivado por diferentes fatores, não 
sendo possível reduzi-lo a assertivas simplistas, como aquelas que classi-
ficam os empréstimos de “invasão (insidiosa)” (como se o movimento não 
fosse, no fundo, de dentro para fora, isto é, como se não fosse um processo 
basicamente de importação); ou que, desconsiderando a complexidade 
envolvida no contato intercultural e interlinguístico, entendem que tudo 
não passa de “dominação ideológica”, como se os processos interculturais 
fossem redutíveis a relações de causalidade unilinear, unidirecional.10

7 WHITNEY, William D.  On mixture in language.  Transactions of the American 
Philological Association 12, p. 1-26, 1881.

8 SCHUCHARDT, Hugo.  Hugo Schuchardt Brevier. Org. por Leo Spitzer.  2. ed. Halle: 
Niemeyer, 1928.

9 BLOOMFIELD, Leonard. Language.  New York: Holt, Rinehart & Winston, 1933.
10 Cf. GARCEZ, Pedro M. & ZILLES, Ana Maria S.  Estrangeirismos: desejos e ameaças.  In: 

FARACO, C. A. (org.) 2001, p. 15-36, para mais detalhes.
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Há, portanto, mais coisa entre o céu e a terra do que cogitam, 
muitas vezes, nossas vãs filosofias, nossos arroubos nacionalistas, nossas 
teorias conspiratórias ou apocalípticas. No fundo, as asserções simplistas 
mais escondem do que desvelam a real complexidade desses processos. 
Daí a importância de se investigar a fundo as motivações para a impor-
tação, caso a caso, de termos de outras línguas, bem como as dinâmicas 
envolvidas em sua incorporação ou não ao léxico da língua.

Uma primeira abordagem da complexidade desses processos pode 
ser lida já em Hermann Paul.11 Interessantemente, esse autor distingue 
várias situações em que, segundo ele, os empréstimos se dão por necessi-
dade “propriamente dita” (entendida como o preenchimento de lacunas 
lexicais), como nomes de lugares e pessoas, de produtos importados, e de 
conceitos importados de natureza técnica, científica, religiosa, política); e 
outras em que a motivação seria o prestígio da outra cultura. Nesse caso, 
não é propriamente a necessidade (a lacuna lexical) que motiva o processo, 
mas questões de ordem sociopsicológica. O segmento de falantes que faz 
a importação e usa determinados estrangeirismos quer marcar, por exem-
plo, seu cosmopolitismo ou sua modernidade. Em suma, a importação 
lexical não se faz apenas por necessidade linguística propriamente dita, 
mas também por necessidades de outras ordens.

Vindo para mais perto, vamos encontrar em Mattoso Câmara Jr.12 
a descrição de diferentes situações do contato sociocultural, com exem-
plos de seus diferentes efeitos linguísticos. Essas análises, entre outras,13 
deixam claro que não se pode tratar o contato sociocultural e os emprés-
timos linguísticos como realidades homogêneas, a que se poderia dar um 
tratamento descritivo único.

Nesse percurso histórico da linguística, acumulou-se também 
um conjunto de pressupostos ainda hoje relativamente fortes. Um des-
ses pressupostos diz, por exemplo, serem os empréstimos frequentes no 
léxico, mas raríssimos na gramática (uma discussão nuançada desse pres-
suposto pode ser lida em Harris & Campbell.14

11 PAUL, Hermann.  Princípios fundamentais da história da língua.  (1880/1920) Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1970, cap. XXII.

12 CÂMARA JR., 1972, cap. XVIII.
13 Cf. HOCK, Hans H.  Principles of historical linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, 1986, cap. 14.
14 HARRIS, Alice & CAMPBELL, Lyle.  Historical syntax in cross-linguistic perspective. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1995, cap. 6.
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Costuma-se dizer também que os nomes são mais emprestados 
do que os verbos; ou, ainda, que o sempre eventual empréstimo de afixos 
alcançará os derivacionais, mas muito raramente os flexionais; e, por fim, 
que o vocabulário básico é muito menos afetado por empréstimo do que o 
vocabulário mais especializado (sobre esse último tópico, pode-se ler uma 
discussão nuançada em Hock).15

Todos esses pressupostos não constituem, evidentemente, uma 
teoria geral do empréstimo, mas antes um conjunto de inferências 
generalizantes com base em estudos empíricos sempre ainda restritos. 
Se são indicativas da ampla complexidade do processo, não podem ser 
asseveradas sem a devida cautela, lição que se pode ler em Mattoso 
Câmara Jr.16

Fica claro, por todas essas considerações, que os linguistas em geral 
desenvolveram uma atitude basicamente descritiva (e não prescritiva) 
do fenômeno dos empréstimos. O estudo mais sistemático da dinâmica 
histórica das línguas e a percepção da inevitabilidade do contato inter-
cultural e, portanto, interlinguístico das sociedades humanas levaram os 
linguistas a entender que os empréstimos são fenômenos normais da his-
tória de qualquer língua; constituem uma “condição geral dos idiomas” 
(para usar a expressão de Sousa da Silveira).17

Como não há evidência alguma de que uma língua qualquer exista 
em total isolamento, sem nenhum contato com outra(s) língua(s), os 
empréstimos devem ser vistos, conforme bem sintetiza o linguista francês 
Hagège,18 não como “l ’aventure fortuite qui déstabilise mais une des condi-
tions mêmes de la vie des langues”.

Consolidou-se, assim, a ideia de que os empréstimos lexicais são 
um dos muitos meios de expansão do vocabulário: constituem fatos nor-
mais da vida de qualquer língua e jamais fator de empobrecimento ou 
degeneração, noções, aliás, que desapareceram – por absoluta falta de sus-
tentação empírica – do quadro teórico da linguística histórica já por volta 
dos fins do século XIX.

15 HOCK, 1986, cap. 14.
16 CÂMARA JR., 1972, cap. XVII.
17 SOUSA DA SILVEIRA, Álvaro.  Lições de português.  8. ed.  Rio de Janeiro: Livros de 

Portugal, 1972, p. 21.
18 HAGÈGE, Claude.  Voies et destins de l’action humaine sur les langues.  In: FODOR, I. 

&__. (eds.)  Language reform: history and future. vol.1. Hamburg: Buske, 1983, p. 43.
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No entanto, embora não seja comum os linguistas acrescentarem 
às suas análises descritivas um juízo de valor, tal não é impossível. Um 
exemplo disso pode ser encontrado em Bréal (1897),19 ainda nos fins do 
século XIX. Esse autor reitera, com todas as letras, o fato de o trabalho 
dos linguistas ser eminentemente descritivo (“... o linguista, que tem a 
tarefa de descrever as leis da linguagem, mas não de ditá-las.” – p. 179). 
Formula uma análise bastante aguçada do fenômeno dos empréstimos, 
fazendo, por exemplo, o seguinte comentário (p. 172):

Assim os empréstimos são de todas as épocas. São tão 
velhos quanto a civilização, porque os objetos úteis à vida, os 
instrumentos das ciências e das artes, assim como as concepções 
abstratas que consolidam e afinam o sentido moral, não se 
inventam duas vezes, mas se propagam pelos povos, para 
tornarem-se o bem comum de todas as nações. Parece legítimo 
conservar seus nomes. Já que as palavras são, a seu modo, 
documentos históricos, é um pouco fora de propósito e talvez 
um pouco falso suprimir preconcebidamente seu testemunho.

Isso tudo, porém, não o impediu, algumas páginas à frente, de “ditar 
leis”, isto é, não o impediu de assumir uma atitude prescritiva, afirmando 
(p. 174): “O que é preciso condenar é o abuso das palavras estrangeiras: 
o abuso seria acolher sob nomes exóticos o que já possuímos. O abuso 
seria também empregar palavras estrangeiras diante de qualquer espécie 
de auditório”.

Esse tipo de comentário, aparentemente incoerente (face às duas 
observações anteriores), não deve, porém, surpreender. A língua é um 
fenômeno tão recoberto de valores socioculturais que a atitude descritiva 
dificilmente consegue se manter à parte da atitude prescritiva quando os 
temas são levados para o espaço público. Muitos falantes esperam, frente a 
fatos linguísticos que lhes produzem algum estranhamento, uma asserção 
que lhes esclareça se são corretos ou incorretos; se são admissíveis ou não. 
E os estrangeirismos constituem, sem dúvida, uma dessas áreas críticas.

Nessas situações, o discurso apenas descritivo convence pouco aque-
les falantes. Ou seja, por mais que se demonstre, com abundantes dados 
empíricos, que os processos de empréstimo lexical são um fenômeno 

19 BRÉAL, Michel.  Ensaios de semântica. (1897) São Paulo: Educ/Pontes, 1992.
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comum em todas as línguas e em diferentes momentos históricos; que 
boa parte dos estrangeirismos não sobrevive efetivamente como emprés-
timos; que os empréstimos constituem uma fonte de ampliação do léxico 
e não há, de fato, qualquer ameaça à integridade da língua, os falantes 
querem uma asserção prescritiva dos especialistas que reitere seus pró-
prios juízos sobre o tema, juízos esses oriundos do que ouviram na escola 
ou do que circula no senso comum.  

A saída tradicional dos linguistas, especialmente daqueles que se 
dedicam também à gramática normativa, é asseverar a normalidade dos 
estrangeirismos/empréstimos, acrescentando a observação de que consti-
tuem, eventualmente, um problema quando, em tese, desnecessários seja 
porque há termo equivalente na própria língua, seja porque é possível 
criar neologismos seguindo os padrões morfológicos da língua, seja ainda 
porque se pode alargar a semântica de termo já existente.

Evita-se, dessa forma, cair num discurso purista (que é, para qual-
quer linguista, empiricamente insustentável, na medida em que as línguas 
são lexicalmente híbridas) e, ao mesmo tempo, evita-se deixar sem res-
posta as demandas sociais. 

É precisamente esta a doutrina que Bechara adota em sua Moderna 
Gramática Portuguesa.

Bechara e os estrangeirismos
Em sua Gramática, encontramos uma ampla descrição dos pro-

cessos de formação de palavras. Na introdução a esse item, lemos 
o seguinte:

Outra fonte de revitalização lexical são os empréstimos e calcos 
linguísticos, isto é, palavras e elementos gramaticais (prefixos, 
preposições, ordem de palavras) tomados (empréstimos) 
ou traduzidos (calcos linguísticos) ou de outra comunidade 
linguística dentro da mesma língua histórica (regionalismos, 
nomenclaturas técnicas e gírias) ou de outras línguas estrangeiras 
– inclusive grego e latim –, que são incorporados ao léxico da 
língua comum e exemplar.20

20 BECHARA, Evanildo.  Moderna Gramática Portuguesa.  37ª. ed. rev. e ampl.  Rio de 
Janeiro: Editora Lucerna, 2000, p. 351.
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Trata-se, como se pode facilmente observar, de um enunciado des-
critivo que registra que os empréstimos e calcos linguísticos constituem 
uma das fontes de revitalização lexical, observando, com propriedade, 
que eles podem vir de outras variedades da mesma língua ou de outras 
línguas. Ao correlacionar os empréstimos e calcos linguísticos à revita-
lização lexical, Bechara deixa claro que essa fonte é tão válida quanto 
qualquer outra.

Mais adiante, ao tratar dos estrangeirismos,21 é interessante notar 
que Bechara inclui o tópico sob o título amplo de “Vícios e Anomalias de 
Linguagem”. À primeira vista, parece que o autor está se rendendo à tra-
dição purista de língua portuguesa, que, desde a guerra aos galicismos (de 
fins do século XVIII a meados do século XX), incluiu os estrangeirismos 
no rol dos “vícios de linguagem”. 

No entanto, ao expor o tema, Bechara começa justamente pela 
crítica aos puristas. Reconhece que os estrangeirismos constituem “um 
processo natural de assimilação de cultura ou de contiguidade geográ-
fica” e comenta as reações condenatórias atribuindo-as a um “sentimento 
político-patriótico que, aos olhos dos puristas extremados, trazem o selo 
da subserviência e da degradação do país”. E lhes faz o reparo de que se 
esquecem de que “a língua, como produto social, registra, em tais estran-
geirismos, os contatos de povos”.

A essa crítica acrescenta, então, o juízo prescritivo: “O que se deve 
combater é o excesso de importação de línguas estrangeiras, mormente 
aquela desnecessária por se encontrarem no vernáculo palavras e giros 
equivalentes”.

Na sequência, Bechara volta ao trabalho descritivo, destacando que 
“modernamente, no mundo globalizado em que vivemos, onde os contac-
tos de nações e de cultura são propiciados por mil modos, os estrangeiris-
mos interpenetram-se com muita facilidade e rapidez”. 

Classifica, então, os mais comuns em português (anglicismos, gali-
cismos, castelhanismos e italianismos) e os divide em dois grupos: os que 
se assimilam de tal modo que só os especialistas ainda os reconhecem 
como de fonte estrangeira; e os que ainda “facilmente mostram não ser 
prata da casa”. 

21 BECHARA,2000, p. 599 e seg.
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Conclui essas observações com o comentário geral22 de que os 
empréstimos lexicais sofreram as críticas dos puristas, “mas hoje vão 
sendo aceitos com mais facilidade” e reitera seu juízo prescritivo: “exceto 
aqueles comprovadamente desnecessários e sem muita repercussão em 
outros idiomas de cultura do mundo”. Dessa exceção se pode deduzir 
que Bechara não condenaria um empréstimo desnecessário caso ele seja 
adotado simultaneamente por outras línguas. 

Sua discussão foca, em seguida, os empréstimos de sintaxe e os 
de semântica. Se os lexicais são hoje aceitos com mais facilidade, os de 
sintaxe e de semântica, diz Bechara, “continuam merecendo o reparo dos 
guardiões da vernaculidade”. E manifesta sua concordância com esses 
reparos “quando não se mostram extremados”. 

Esse tratamento dos estrangeirismos/empréstimos revela o padrão 
do trabalho normativo de Bechara: o cuidado com o que ele chama de 
língua exemplar sem, contudo, cair em posturas extremadas e puristas, o 
que é, certamente, um de seus grandes legados para a cultura gramati-
cal-normativa de língua portuguesa. Pela autoridade que amealhou com 
seu labor linguístico-filológico e gramatical, pode-se dizer que se trata 
de um valioso legado numa cultura normativa tradicionalmente muito 
estreita e dogmática.   

Essa atitude equilibrada e sua reconhecida autoridade contribuí-
ram para evitar, por exemplo, que fosse adiante o esdrúxulo projeto de 
lei apresentado, no fim da década de 1990, por um deputado federal 
que, ignorando a história e a dinâmica lexical das línguas, pretendia 
proibir o uso de estrangeirismos no Brasil. Nas justificativas do pro-
jeto, estava lá o argumento da necessidade de se manter a “pureza” da 
língua, misturado com uma boa dose de teoria conspiratória e arroubos 
nacionalistas.23

Bechara, instado à época pela imprensa, manifestou sua completa 
discordância em relação ao projeto de lei, o que, sem dúvida, contri-
buiu para sua desidratação e perecimento. É bom lembrar que o depu-
tado tinha incluído, em seu projeto original, um artigo que declarava a 
Academia Brasileira de Letras “guardiã do idioma” no Brasil. Ora, sendo 

22 BECHARA, 2000, p. 600.
23 Cf., para mais detalhes, FARACO, Carlos A. (org.) Estrangeirismos: guerras em torno da 

língua.  São Paulo:  Parábola, 2001.
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Bechara membro da ABL e crítico declarado do projeto, pouco restava ao 
deputado senão deixar morrer sua infeliz proposta.

Na ampla matéria com Bechara (“Senhor Norma Culta”) que Clara 
Becker publicou em junho de 2011, na edição 57 da Revista Piauí, essa 
questão é tratada e vale a pena reproduzir o texto aqui como conclusão 
destas minhas reflexões:   

Seus amigos nunca o viram perder a paciência, nem mesmo 
quando teria razões para tanto. Em 1999, quando o deputado 
federal Aldo Rebelo quis restringir os estrangeirismos, para 
proteger a língua portuguesa, Bechara julgou o projeto absurdo. 
“Essa ideia só pode ter vindo de alguém que não sabe o que 
é e como funciona uma língua”, constatou. “Por exemplo, os 
romanos eram muito pobres em cores. Posteriormente, os 
franceses e ingleses desenvolveram mais nomes para designá-las 
em decorrência da expansão do comércio e do aprimoramento 
da manufatura. Hoje, as palavras mais ligadas à tecnologia vêm 
do inglês, língua do país que a divulga. Os estrangeirismos 
são registros linguísticos do contato entre povos. Era o que 
Said Ali dizia no início do século passado: a língua é um 
produto social.”24

24 BECKER, 2011.
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ErA umA vEz um lIvro... 
BrEvE hISTórIA DA MODernA GrAMáTicA 

POrTuGuesA, DE EvAnIlDo BEChArA

Claudio Cezar Henriques1

Começo este artigo chamando a atenção dos leitores para o fato 
de que, embora todos os livros tenham a sua história, é certo que alguns 
deles merecem vê-la contada, sobretudo quando se trata – no caso dos 
estudos linguísticos – da narrativa de uma obra que é referência no ensino 
e na pesquisa da língua portuguesa no Brasil e no mundo.

Diz Eni Orlandi2 que não se conta uma história sem que haja 
recortes, e um cuidado importante com o efeito-leitor é fornecer a visibi-
lidade dos instrumentos pelos quais estes recortes são feitos para que ele 
(o leitor) possa se situar.

Como tantas outras histórias, esta também começa com a frase-pa-
drão, a mesma que escolhi para o título deste texto, “Era uma vez...” Era 
uma vez um professor de Português chamado Eduardo Carlos Pereira 
(1855-1923), nascido em Minas Gerais na cidade de Caldas, autor de 
duas das gramáticas mais vendidas e prestigiadas do século XX, ambas 
intituladas Gramática Expositiva: uma “elementar”, outra “superior”.

Recorro sobretudo a três estudos feitos sobre o gramático mineiro 
radicado em São Paulo para resumir sua longa trajetória. Um está publi-
cado na revista “Linha d’Água” e tem a autoria de Clecio Bunzen e Rejane 
Medeiros;3 outro é o artigo de Márcia Molina, parte de sua tese de 

1 Professor Titular de Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
Membro eleito da Academia Brasileira de Filologia.

2 ORLANDI, Eni. Um fato, um acontecimento, uma história: ideias linguísticas no Brasil. 
Relatos. Campinas, 6, 2000. Disponível em http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/rela-
tos_06.html. p. 1.

3 BUNZEN, Clecio & MEDEIROS, Rejane R. Almeida de Medeiros. “O ensino de 

http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/relatos_06.html
http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/relatos_06.html
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doutoramento na USP, publicado na revista “Confluência”4 – ambos estão 
disponíveis em versão digital. O terceiro é o livro Um Mestre da Língua 
Portuguesa, de Arival Dias Casimiro, resultado de sua tese de doutora-
mento na PUC-SP.5

A Gramática Expositiva – sem nenhum subtítulo – foi publicada 
pela primeira vez em fevereiro de 1907 pela editora Weiszflog Irmãos 
e Companhia. Seu propósito era atender ao programa oficial dos três 
primeiros anos do curso ginasial da época – que correspondem, nos dias 
de hoje, ao segundo ciclo do ensino fundamental, ou seja, a partir do 6º 
ano. Ainda em 1907, o autor decidiu elaborar uma gramática mais sim-
plificada, extraída da Gramática Expositiva e voltada ao 1º ano do ginásio. 
Nela, o autor acrescenta o subtítulo, curso elementar. Essa decisão fez com 
que a versão inicial (sem subtítulo) da gramática também recebesse a 
partir da 2ª edição um adendo, agora curso superior – que visava a “satis-
fazer plenamente o programa oficial do 2º e do 3º ano do curso ginasial, 
bem como atender igualmente ao desenvolvido programa de português 
da Escola Normal desta capital” (Prólogo da 2ª edição). Nesta, entre 
outras modificações, Pereira acrescentou um capítulo introdutório com 
um “Esboço Histórico e Geográfico” e um capítulo final a que chamou 
“A Sintaxe e a Estilística”.

A Gramática Expositiva: curso superior teve 114 edições – algumas 
fontes informam, erroneamente, terem sido 96 [tenho a 11ª, de 1921; a 
53ª, de 1940; a 106ª, de 1957; e a 112ª, de 1958]6. Já Gramática Expositiva: 
curso elementar teve 170 edições [tenho a 8ª, de 1916; e a 157ª, de 1956]7 
– há registros, equivocados, de que foram 153. Durante quase cinquenta 
anos, foi a gramática indicada no Colégio Pedro II e no Ginásio de São 
Paulo (depois, Colégio Estadual de São Paulo), dado que revela não só 
sua importância, mas também ajuda a explicar seu sucesso comercial.

gramática na primeira república (1889-1930): uma análise da Gramática Expositiva, de 
Eduardo Carlos Pereira”. Linha d’Água, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 119-141, jun. 2016. 
Disponível em: www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/112385.

4 MOLINA, Márcia A. Guedes. “Modificações na Gramática Expositiva de Eduardo Carlos 
Pereira”. Confluência, Rio de Janeiro, p. 223-49, 2005. Disponível em: http://llp.biblio-
polis.info/ confluencia/pdf/1097.pdf.

5 CASIMIRO, Arival Dias.  Um Mestre da Língua Portuguesa: um estudo da produção 
gramatical de Eduardo Carlos Pereira. Santa Bárbara d’Oeste-SP: SOCEP Editora, 2005.

6 PEREIRA, Eduardo Carlos Pereira. Gramática Expositiva: curso superior. São Paulo: Cia. 
Edit. Nacional, 1958.

7 PEREIRA, Eduardo Carlos Pereira. Gramática Expositiva: curso elementar. São Paulo: 
Cia. Edit. Nacional, 1956.
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O autor publicou ainda uma Gramática Histórica – lançada em 
1916 –, que teve 10 edições.8 Sua biografia mostra duas faces marcantes: a 
de pastor presbiteriano, com grande influência e liderança no movimento 
protestante de seu tempo, e a de professor de Português e Latim, tendo 
lecionado a partir de 1895 no Ginásio Oficial da cidade de São Paulo, até 
seu falecimento, em 1923.

Deixemos de lado, porém, a enumeração minuciosa das edições das 
duas principais gramáticas de Eduardo Carlos Pereira e avancemos até 
o ano de 1926, quando a Companhia Editora Nacional passou a publicá
-las, após a falência da Editora Monteiro Lobato & Cia. (rebatizada Cia. 
Gráfico-Editora Monteiro Lobato).

Entra em cena então o nome de Octalles Marcondes Ferreira 
(1899-1972),9 que fora auxiliar de Lobato e se tornara seu sócio. Dois 
meses antes da liquidação final, Octalles convenceu Lobato a constituir 
uma nova editora, batizada Companhia Editora Nacional. Em novem-
bro de 1925, a casa começou a colocar livros no mercado, sendo as duas 
gramáticas relançadas em 1926: a do curso elementar já em sua 18ª edição 

8 Idem. Gramática Histórica. São Paulo: Cia. Edit. Nacional, 1952.
9 O EXPLORADOR, enciclopédia digital. “Octalles Marcondes Ferreira (1900-1973), dire-

tor geral da Companhia Editora Nacional”. Disponível em: www.oexplorador.com.br/ 
octalles-marcondes-ferreira-1900-1973-diretor-geral-da-companhia-editora-nacional.

A gramática-fonte. 

Fonte: Arquivo Pessoal

Curso elementar. 

Fonte: Arquivo Pessoal

Curso superior. 

Fonte: Arquivo Pessoal
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e a do curso superior na 21ª edição. Ambas permaneceram no catálogo 
da Cia. Edit. Nacional até sua última versão, saída em 1958: a elementar 
com 171 páginas e a superior com 429 páginas. Nas edições da década de 
1930, a capa das duas gramáticas incluía o nome do professor Laudelino 
Freire (1873-1937), imortal da Academia Brasileira de Letras, empos-
sado coincidentemente no mesmo ano da morte do autor. A ele coube a 
tarefa de fazer a adaptação do livro à nova ortografia oficial, entrada em 
vigor a partir de 1931. Segundo dados levantados por Márcia Molina,10a 
Gramática Expositiva: curso superior teve, ao longo dos 51 anos de sua his-
tória, uma tiragem de 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) exemplares.

Tudo seguiria nessa mesma direção se não houvesse um fato 
determinante para a interrupção da série de edições das gramáticas de 
Eduardo Carlos Pereira. O final dessa parte da história deve-se à publi-
cação da Portaria no 36 do MEC, de 29 de janeiro de 1959, que fez vigo-
rar, já no ano letivo daquele ano, o texto da Nomenclatura Gramatical 
Brasileira. A Companhia Editora Nacional precisava agir, pois dois de 
seus produtos de maior sucesso de vendagem estavam irremediavelmente 
obsoletos – pelo menos para seu público consumidor principal, alunos e 
professores. As editoras concorrentes disputavam avidamente o mercado. 
Basta lembrar que um dos maiores sucessos editoriais dessa época foi o 
livro de Adriano da Gama Kury (1924-2012), Pequena Gramática para 
a Explicação da Nova Nomenclatura Gramatical, da editora Agir, tema de 
uma longa matéria assinada por Zuenir Ventura e publicada no jornal 
Tribuna da Imprensa, de 25 de julho de 1959, intitulada “Nova nomen-
clatura transformou pequena gramática em best-seller”. 

Os editores da Gramática Expositiva imaginavam que bastaria 
fazer uma atualização da terminologia, mas estavam enganados. O convi-
dado para a tarefa foi o professor Evanildo Bechara, que assim relembra 
o ocorrido:

A Companhia Editora Nacional me chamou em 1960 para 
fazer uma atualização da gramática do Eduardo Carlos Pereira. 
Eu então comecei pela fonética. Era um capítulo onde, naquela 
época, já havia muita coisa diferente. Preparei o texto e entreguei 

10 MOLINA, Márcia A. Guedes. Um estudo descritivo-analítico da “Gramática Expositiva 
(curso superior)”, de Eduardo Carlos Pereira. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2004. p. 247-250.
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à editora, que, quando o viu, me disse: “Isso aqui é um outro 
livro. É melhor que o senhor faça então a sua gramática”. Assim 
eu fiz, embora estivesse moralmente comprometido a guardar 
aquela tradição do Eduardo Carlos Pereira.11

Esse momento marca o início da segunda parte de nossa narrativa. 
Em 1961, a 1ª edição da Moderna Gramática Portuguesa inaugura outra 
longa série vitoriosa na história de nossa gramaticografia. Na primeira 
página, logo abaixo do título do livro, lia-se: “Com base na Nomenclatura 
Gramatical Brasileira”. A nova gramática, “uma outra gramática”, como 
diz Eni Orlandi, “se coloca em uma perspectiva em que aparece um 
movimento na direção de colocar junto o trabalho do gramático e do 
linguista – cf. citações de Sapir, Malmberg, Bally e outros”.12

11 Depoimento ao autor do artigo.
12 ORLANDI, Eni Puccinelli. Língua e Conhecimento Linguístico: para uma história das 

ideias no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002, p. 148.

Adaptação ortográfica de Laudelino 
Freire. Fonte: Arquivo Pessoal

Pequena Gramática (Adriano da Gama 
Kury). Fonte: Arquivo Pessoal
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O livro seguiria sem alterações estruturais até sua 36ª edição, em 
1997 – a última autorizada pelo autor, lançada especialmente a pedido 
do Ministério de Educação. A obra, porém, teve duas capas diferentes, o 
que também se deveu a uma nova mudança na legislação. A lei no 5692, 
de 11 de agosto de 1971, reorganizou o ensino e alterou a denominação 
das disciplinas. O primeiro artigo da Lei dizia que o “o núcleo-comum 
a ser incluído, obrigatoriamente, nos currículos plenos do ensino de 1º e 
2º graus abrangerá as seguintes matérias: a) Comunicação e Expressão b) 
Estudos Sociais c) Ciências”.13 Dessa forma, não havia mais a disciplina 
que se chamava Português ou Língua Portuguesa. Os livros didáticos da 
época receberam novos títulos: 

O parágrafo 1º da Lei resgatava o nome “Língua Portuguesa”, mas 
os críticos da época apontavam um “rebaixamento”, pois o termo deixava 
de nomear a disciplina ou matéria e virava simples “conteúdo”: “§ 1º Para 

13 BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º 
e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 ago. 1971.

Coleção da ed. Vozes (Maria Helena Silveira). 

Fonte: Arquivo Pessoal
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efeito da obrigatoriedade atribuída ao núcleo-comum, incluem-se como 
conteúdos específicos das matérias fixadas: em Comunicação e Expressão 
– a Língua Portuguesa” (grifo meu). A reforma, além do núcleo comum, 
previa ainda uma “parte diversificada”, a ser estabelecida por diretrizes 
dos Conselhos Estaduais de Educação e pelos planos de estudo do esta-
belecimento de ensino, cujos conteúdos eram selecionados pela equipe de 
professores conforme as especificidades do ambiente escolar. 

Esses novos tempos da legislação levaram a Cia. Editora Nacional a 
também alterar a Moderna Gramática Portuguesa, não em seu texto interno, 
que recebia correções pontuais do autor. A nova diagramação e altura do 
livro diminuíram o número total de páginas, que passou de 461 para 374.

E assim seguiu a trajetória da Moderna Gramática Portuguesa na 
Companhia Editora Nacional. Bechara revela que, desde o final dos 
anos 1970, tinha o plano de fazer uma revisão da obra, mas a editora 
nunca aceitou. Preferia não mexer em uma de suas “joias editoriais”. A 
oportunidade de mudança só veio acontecer no ano de 1999. Criada a 
editora Lucerna, sob a direção de seu filho Evanildo Chauvet Bechara 
(1952-2007), a gramática pôde mudar de casa e tomar a feição que até 
hoje conhecemos, passando por uma substancial modificação, oriunda 
das orientações teóricas colhidas na linguística moderna. A nova edição 

MGP, para o curso médio. 

Fonte: Arquivo Pessoal

MGP, para o 1º e 2º graus. 

Fonte: Arquivo Pessoal
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rompeu com os padrões tradicionais e inaugurou, ao lado de outras gra-
máticas do final do século XX, uma nova fase em nossa gramaticografia. 
As chamadas gramáticas “tradicionais” – apesar da imprecisão no uso do 
adjetivo – começavam a ficar para trás, junto com a nomenclatura grama-
tical que as originara.

No Prefácio da 37ª edição, Bechara explica que “dificilmente haverá 
seção da MGP que não tenha passado por uma consciente atualização 
e enriquecimento”.14 E fala da contribuição de alguns dos “melhores 
estudiosos da língua portuguesa, dentro e fora do país”: Mário Barreto, 
Epifânio Dias e M. Said Ali – a quem a nova edição é dedicada –, além 
de Eugenio Coseriu, J. G. Herculano de Carvalho e J. Mattoso Câmara Jr.

Na longa introdução de 33 páginas que insere nessa nova edição, 
Bechara discorre sobre o problema da unidade e diversidade da língua e 
da escolha de uma variedade mais geral que contribui para a manutenção 
da unidade linguística. Como observa Dino Preti, “o autor selecionou 
exemplos de formas orais ou coloquiais, mostrando que, como gramático 
e linguista, não lhe foram indiferentes as transgressões à língua exem-
plar”.15 Essas passagens são colocadas nas entrelinhas de seu texto, “em 
geral ligadas ao tema da variação”, o que mostra que, na nova edição, não 
existe “uma atitude de oposição à língua oral”, muito embora esteja res-
guardada em seu texto “a unidade dos preceitos gramaticais que tomam 
por base a língua exemplar”. 

Pode-se subdividir essa fase da Moderna Gramática Portuguesa em 
cinco momentos. O primeiro deles é o que nos apresenta a “gramática 
de capa azul”, como ficou conhecida a nova versão, de 672 páginas, que 
colocava a advertência: “revista e ampliada”.

O segundo momento se parece com a origem desta narrativa. 
Lembremo-nos de que a primeira versão da gramática de Eduardo Carlos 
Pereira, de fevereiro de 1907, acabou dando origem a uma gramática para 
o “curso elementar” e, em seguida, assumiu sua identidade de “curso supe-
rior”. Ambas, até 1958, caminharam juntas. Com a Moderna Gramática 
Portuguesa, esse fenômeno só foi acontecer ao se iniciar, na editora Lucerna, 

14 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999, p. 21.
15 PRETI, Dino. “Nas Entrelinhas da Gramática”. In: BASTOS, Neusa Barbosa et alii (orgs.). 

Homenagem: 80 anos de Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira & Lucerna, 
2008, p. 61-62.
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a fase reformulada. Refiro-me à Gramática Escolar da Língua Portuguesa: 
com exercícios e suas 716 páginas, publicada na editora dirigida por seu filho 
e destinada “a alunos das últimas séries do curso fundamental e todo o 
curso médio” (Prefácio). Nela, Bechara aconselha seus leitores a que, “se 
houver necessidade de aprofundar esse ou aquele assunto, está à sua dispo-
sição a Moderna Gramática Portuguesa, de nossa autoria”.

Diferentemente das edições da Companhia Editora Nacional, as 
reimpressões da gramática não receberam numeração nova. Portanto, 
o prolongamento da 37ª edição se estendeu em mais de dez reimpres-
sões, o mesmo tendo acontecido com a Gramática Escolar. Uma dessas 
reimpressões, a de 2009, marcou o terceiro momento dessa fase. O 
livro, em sua 18ª reimpressão, passou a ser publicado pela editora Nova 
Fronteira, em parceria com a editora Lucerna. A capa, agora predomi-
nantemente branca, indicava em subtítulo que a obra estava “adaptada ao 
Novo Acordo Ortográfico”, e suas reimpressões também continuaram. 
Igualmente, a Gramática Escolar teve reimpressões e mudou de endereço, 
tendo saído em 2010 a 2ª edição, ampliada, com a mesma advertência 
sobre a nova ortografia.

Na editora Nova Fronteira, como disse, as reimpressões prosse-
guiram, mas surgiu, em 2014, um novo produto derivado da MGP, a 
Gramática Fácil, com 208 páginas, que veio atender a um novo tipo de 
leitor, aquele “que deseja atingir o conhecimento dos recursos básicos 
de como funciona a língua portuguesa, mas sem ocultar-lhe a riqueza 
e a potencialidade dos seus recursos expressivos”.16 Se a GELP pode 
ser considerada como “filha da MGP”, não seria incoerente dizer que 
a GF é sua neta, mas essas metáforas de nossa narrativa têm ainda um 
lado curioso. 

No linque www.buscape.com.br/gramatica-facil-da-lingua-por-
tuguesa-evanildo-bechara-8520927777, encontra-se a capa de uma ver-
são que nem Bechara conhece, um livro de sua autoria chamado Nova 
Gramática – seria uma notícia fake? O livro anunciado nesse endereço 
custa R$ 27,92 e tem o nome de Gramática Fácil, mas a imagem mostra 
o nome que dá, quase ao final desta história, um paradoxal toque de 
humor. O autor me disse: “Essa, nem eu tenho!” 

16 BECHARA, Evanildo. Gramática Fácil. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2014.
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O quarto momento dessa fase se dá em 2015, quando sai uma 
“nova edição revista e ampliada”, a 38ª. O livro tem 24 páginas a mais, 
resultado de uma série exaustiva de alterações. No Prefácio, Bechara 
faz menção aos dois volumes da Gramática do Português, publicada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, e acrescenta o nome de Emilio Allarcos 
Llorach como mais um cuja doutrina teve influência na obra. 

MGP, 37ª edição. 

Fonte: Arquivo Pessoal

MGP, 37ª edição (Acordo). 
Fonte: Arquivo Pessoal

 MGP, 38ª edição. 

Fonte: Arquivo Pessoal

Derivado da MGP. 

Fonte: Arquivo Pessoal

A 2ª ed. (Nova Fronteira). 
Fonte: Arquivo Pessoal
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Não tem sido minha pretensão, aqui, analisar o conteúdo das gra-
máticas comentadas nesta história. Está no prelo um artigo de minha 
autoria em que enumero todas as 168 modificações feitas na passagem 
da 37ª para a 38ª edição. Em breve ele estará disponível na Revista da 
Abrafil. Extraio dele e comento abaixo, sucintamente, seis casos represen-
tativos dessas alterações.

(1) A 38ª edição extirpou qualquer referência às sempre 
criticadas “vogais reduzidas”, termo que a NGB agasalhou 
como uma classificação quanto ao timbre, mas que sempre 
mereceu ressalvas dos autores. No meu livro Fonética, Fonologia 
e Ortografia, faço coro a essa posição: “Reduzida é a intensidade 
da sílaba em que essas vogais (as reduzidas) ocorrem – e não o 
seu timbre.”17

- p. 65 da 38ª edição: alterado o item timbre, com a retirada das 
referências às vogais reduzidas (na 37a, p. 63).
(2) O tratamento da substantivação recebeu um acréscimo 
expressivo na 38ª edição, dando conta de uma lição que ainda 
não havia sido contemplada nas versões anteriores:
- p. 118 da 38ª edição: acréscimo de três linhas no primeiro parágrafo do item 
substantivo, sobre a substantivação de qualquer palavra (na 37a, p. 112).

17 HENRIQUES, Claudio Cezar. Fonética, Fonologia e Ortografia: estudo fono-ortográficos 
do português. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 24.

Derivado da GELP. 
Fonte: Arquivo Pessoal

Invenção da internet? 
Fonte: Reprodução da 

internet
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(3) Ao tratar da grafia dos numerais, Bechara atualizou um uso 
que sempre esteve restrito, mas que nos textos contemporâneos 
mostravam uma variação, que agora deixa de ser um desvio e passa 
a ser uma opção do redator: 
- p. 215 da 38ª edição: acréscimo de obs. ao final da página, para 
mencionar prática moderna no uso de algarismos arábicos em lugar de 
romanos, como em século 21 (na 37a, p. 207).
(4) A descrição do uso expandido do superlativo absoluto 
sintético sem o sufixo –íssimo foi enriquecida com a inclusão 
do sufixo aumentativo, que passou a acompanhar o muito 
conhecido caso do emprego de –(z)inho com esse valor:
- p. 310 da 38ª edição: reorganização do segundo parágrafo do 
subitem “Diminutivo com valor de superlativo”, que adiciona “e o 
aumentativo” e acrescenta o exemplo “Ele chegou cedão” (na 37ª, 
p. 295-6).
(5) Entre as funções sintáticas dos pronomes relativos, muitos 
compêndios excluem o complemento nominal. Na 38ª edição, 
essa função sintática ganhou atestado: 
- p. 504 da 38ª edição: inclusão do complemento nominal como uma 
das funções que o relativo “que” precedido de preposição pode exercer 
(na 37ª, p. 486).
(6) Os neologismos, durante muito tempo, foram apresentados 
como vício de linguagem e, nos livros, eram incluídos num 
capítulo específico, tendo como vizinhos o solecismo, o 
barbarismo, o arcaísmo etc. Na 38ª edição, Bechara resgatou 
esse fenômeno colocando-o no capítulo de Estilística:
- p. 639 da 38ª edição: acréscimo de um sexto caso de estilística 
morfológica, sobre neologismos (na 37ª, p. 619).

Falei acima que subdividi essa fase da história da Moderna 
Gramática em cinco partes. Falta, pois, o quinto momento, que 
é o que anuncia uma 39ª edição, a sair ainda em 2019. Com a 
palavra o autor:

Essa nova edição que está em preparação, a editora queria 
para comemorar os meus 90 anos, mas não houve tempo para 
terminá-la. Nela, estou reformulando, sobretudo, o capítulo de 
fonética. Eu tenho atualizado muito os outros capítulos, mas o 
de fonética, não. Também pretendo enriquecer as outras partes, 
principalmente a Sintaxe.18

18  Depoimento ao autor do artigo.
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PErCurSoS E InTErAçõES

Graça Rio-Torto1

Na origem dos prefixos do Português estão prefixos latinos e/ou 
gregos, preposições e advérbios, também ambos de origem greco-latina. 
A língua tem preposições de que não há equivalente formal prefixal, mas 
existem preposições com forma prefixal homóloga, ambas em funciona-
mento marcado por plena vitalidade. Tal circunstância alimenta a porosi-
dade de fronteiras entre preposições e prefixos, desenhando um contínuo 
entre as duas classes que instiga a uma reflexão sobre as condições de uso 
de umas e de outras, no passado como no presente, em vista à clarificação 
do modo como, ao longo dos séculos, se foi processando a diferenciação 
funcional entre preposições e prefixos com a mesma configuração formal. 

Num primeiro momento, descreve-se o quadro das preposições da 
língua portuguesa — com e sem equivalente prefixal — ao longo dos 
séculos, assinalando a sua maior e menor vitalidade no devir histórico. 
Num segundo momento, descrevem-se as diferenças funcionais entre 
preposições e prefixos. Na secção seguinte, desenham-se algumas das 
trajetórias e das correlações entre preposições e prefixos no latim e na 
transição deste para o português. De seguida, analisam-se as preposições 
e os prefixos correlatos na língua portuguesa. Por fim, traça-se uma pano-
râmica dos prefixos no português antigo e no português contemporâneo.

1 Graça Maria de Oliveira e Silva Rio-Torto, Professora Catedrática de Linguística da 
Universidade de Coimbra (FLUC), Diretora do Curso de Doutoramento “Linguística 
do Português”. Membro do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas e do 
Celga-Iltec.
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Preposições do português (com e sem equivalente prefixal)  
ao longo dos séculos
Segundo Cunha & Cintra2 e Raposo & Xavier,3 as preposições 

simples mais representadas do Português são as seguintes 17: a, ante, após, 
até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás.

Já o insigne homenageado neste volume distingue duas classes de 
preposições: as essenciais, que só funcionam na língua como preposições; 
e as acidentais que, tendo perdido o “seu valor e emprego primitivo, pas-
saram a funcionar como preposições”.4

Preposições 
essenciais

a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, 
por, sem, sob, sobre, trás

Preposições 
acidentais

afora, como, conforme, durante, excepto, feito, fora, mediante, 
salvo, segundo, tirante, visto 

Quadro 1. Preposições essenciais e acidentais5

Quadro 2. Ordem decrescente de nº de ocorrências em corpora portugueses6 das 
preposições com equivalente prefixal (lugares 1º-6º).

2 CUNHA, C.; CINTRA, L.F. Nova gramática do português contemporâneo.10. ed. 
Lisboa: Edições João Sá da Costa. 1984.

3 RAPOSO, Eduaro Paiva; XAVIER, Maria Francisca. Preposição e sintagma preposicional. 
In: RAPOSO, Eduardo Paiva et al. (ed.). Gramática da Língua Portuguesa, vol. II. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. 2013, p. 1502.

4 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampliada. Rio de 
Janeiro: Lucerna. 2004, p. 301.

5 Ibid..
6 DIÓRIO JÚNIOR, Eduardo. Preposições no Português brasileiro: um estudo freqüencial. 

Dissertação de Mestrado (Mestrado em Lingüística). Curitiba. Universidade Federal do 
Paraná. 2002, p. 64.



85

Graça Rio-Torto

Ao longo dos séculos, algumas das preposições registam oscilações 
na sua vitalidade; outras têm um percurso mais homogéneo em termos 
de representatividade.

O Quadro 2 faculta uma imagem da representatividade relativa das 
seis preposições mais usuais do Português Europeu: a, com, de, em, para 
e por (per), as quais perfazem 95% do universo total das preposições. No 
Quadro 3, registram-se as que representam os restantes 5%.

As seis preposições mais frequentes (a, com, de, em, para e por/per) 
são responsáveis por cerca de 95% de todas as ocorrências de preposições 
nos textos estudados, o que ilustra a sua relevância na língua. Os restantes 
5% estão distribuídos pelas demais preposições (cf. Quadro 5).

A preposição de é a que lidera com larga margem desde o século 
XIV. As preposições a e em trocam posições relativas no século XVI e 
em torna-se mais representada que a. Nos séculos XVII e seguintes com 
adquire maior projeção. Neste corpus, para ocupa quase sempre o último 
lugar. Com exceção de por, as demais preposições têm equivalente prefixal 
operante na língua portuguesa atual.

Este quadro deve ser complementado (i) com os dados disponíveis 
relativos às mudanças/perdas no sistema das preposições no português 
do Brasil decorrentes das alterações no quadro de pronomes e (ii) com 
os dados da situação atual da frequência das preposições no Português 
Europeu. É conhecida a inversão, registada a partir de finais do século XIX 
no PB, na posição relativa de a face a para na expressão do objeto indireto, 
com acentuado declínio de a em favor de para (cf. Tabela seguinte).

Tabela 1. Ordem relativa das preposições a, para, em no PB do séc. XIX para cá.7

7 Com base em CASTILHO, Ataliba de. O problema da gramaticalização das preposições no 
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A tabela seguinte compara os dados do PE do séc. XIX, do 
PB escrito e oral, compilados por Diório Júnior8 e os dados do PEC 
(Português Europeu Contemporâneo) extraídos do Corlex.9 Nela se 
observa que os dados do PB confirmam a subida de uso de para face 
a a, na oralidade: para passa de 5º lugar na escrita para 3º na oralidade. 
No PE contemporâneo a posição relativa de para (5º lugar) não é igual 
à registada no séc. XIX (6º lugar), mas a dinâmica de para no PE não 
envolve uma subida de uso idêntica à do PB.

Tabela 2. Dados do PEC (extraídos do Corlex), do PE do séc. XIX, do PB 
escrito e do PB oral, trabalhados com base em Diório Júnior.10

projeto ‘Para a História do Português Brasileiro’. Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 982-988, 2004.
8 DIÓRIO JÚNIOR, Eduardo. Preposições no Português brasileiro: um estudo freqüencial. 

Dissertação de Mestrado (Mestrado em Lingüística). Curitiba. Universidade Federal do 
Paraná. 2002, p. 95.

9 CORLEX. Project multifunctional computational lexicon of con-
temporary portuguese. Disponível em: http://www.clul.ulisboa.pt/
en/10-research/735-multifunctional-computational-lexicon-of-contemporary-portuguese

10 DIÓRIO JÚNIOR. Ibid..

http://www.clul.ulisboa.pt/en/10-research/735-multifunctional-computational-lexicon-of-contemporary-portuguese
http://www.clul.ulisboa.pt/en/10-research/735-multifunctional-computational-lexicon-of-contemporary-portuguese
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Apresentadas as preposições que têm correspondente prefixal no 
português contemporâneo e que ocupam os 6 primeiros lugares em ter-
mos de representatividade, no quadro seguinte visualizam-se as demais 
6 preposições que possuem equivalente prefixal. Algumas destas preposi-
ções são muito pouco utilizadas, como ante e sob, sendo substituídas por 
locuções prepositivas (face a, debaixo de). Como este quadro complementa 
o Quadro 2, a ordem relativa das preposições que nele figuram dá conti-
nuidade à de tal Quadro.

Quadro 3. Preposições com equivalente prefixal (lugares 7º-12º).

Tendo em conta os dados precedentes, no século XIX a ordenação 
decrescente das preposições do PE é a seguinte: 1º de, 2º em, 3º a, 4º com, 
5º por, 6º para, 7º sem, 8º sobre, 9º entre, 10º contra, 11º sob, 12º ante.

Os dados relativos ao Português europeu contemporâneo (quadro 
seguinte) revelam que também neste a ordenação relativa de algumas 
preposições se alterou ligeiramente do séc. XIX para cá (para passa de 6º 
para 5º lugar; com desce de 4º para 6º lugar e sem de 7º para 9º lugar); de 
e em permanecem nos dois primeiros lugares.

Quadro 4. Ordenação decrescente dos tokens das preposições no português 
europeu contemporâneo (Corlex).
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A tabela seguinte visualiza e confirma os dados até agora expostos 
do PE do séc. XIX e do PEC em percentagens relativas por época.

Tabela 3. Percentagens relativas por épocas (Pt séc. XIX vs. PEC) das 
preposições.

Como o documentam os estudos sobre a prefixação do português 
contemporâneo,11 a vitalidade dos prefixos da língua atual não reflete de 
modo mimético a das preposições com a mesma configuração formal. 
Das três preposições mais representadas na língua portuguesa (de, em, a), 
os equivalentes prefixais en- e a- possuem enorme vitalidade na formação 
de verbos denominais e deadjetivais, seja a solo, seja em companhia de 
sufixos, como se observará na Tabela 5. Já de- tem um leque de combina-
tória mais restrito, como se descreve em 3. Quanto às demais formas (por, 
para, sem, sobre, entre, contra, sob e ante) a sua representatividade enquanto 
prefixos é muito variável (cf. secções seguintes), não só ao longo da histó-
ria da língua, como no presente.

No quadro seguinte, apresentam-se as preposições que não pos-
suem equivalente prefixal (após, até, desde, perante), organizadas por ordem 
decrescente de representatividade ao longo dos séculos.

11 VIARO, Mário. Das preposições latinas às do Português e do Romeno: derivações 
semânticas. Dissertação de doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 1994.

LOPES, Mailson dos Santos. Estudo histórico-comparativo da prefixação no galego-por-
tuguês e no castelhano arcaicos (séculos XIII-XVI): aspetos morfolexicais, semânticos 
e etimológicos. Doutoramento em cotutela entre a Universidade Federal da Bahia e a 
Universidade de Coimbra. 2018.

RIO-TORTO, Graça. Prefixação no português contemporâneo. São Paulo, Cortez Editora. 2019.
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Quadro 5. Preposições sem equivalente prefixal.

Preposição e prefixo: diferenças

Não obstante a origem preposicional de alguns prefixos, as pre-
posições e os prefixos operam de modo totalmente distinto, possuindo 
estatutos funcionais bem diversos no uso da língua. O processo de grama-
ticalização que acompanha e suporta essa mudança de estatuto é patente 
no diferente modo de atuação de ambos, desde logo na medida em que as 
preposições são itens “dependentes”, e os prefixos, itens “presos”.

Como formas dependentes, as preposições (cf. ante, contra, entre, sob, 
sobre) são cabeças de Sintagmas Preposicionais, tendo por complementos 

Tabela 4. Preposições sem equivalente prefixal (escala com nº de ocorrências).
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SN especificados (ante as evidências, contra as evidências; entre as duas mar-
gens; sob muita pressão; sobre esse assunto) ou frases (ante/contra/sob/sobre o 
facto de V). 

Como formas presas, os prefixos estão obrigatoriamente adjacentes 
a uma base lexical, a qual pode ter categoria de Nome, Adjetivo ou Verbo. 
Ao contrário das preposições, que relacionam duas realidades de classes 
ontológicas diferentes (amor à primeira vista, beco sem saída, brincar com 
o fogo, um nó na garganta, vida de cão), os prefixos operam apenas com 
uma entidade com a qual se combinam: mar, em amarar, abrigo, em sem
-abrigo, doer, em condoer.

Além das diferenças em matéria de seleção de SN, uma vez que 
só as preposições admitem como complementos SN especificados (uma 
manifestação pro (*os) refugiados; um creme anti (*as) manchas solares (exem-
plos adaptados de Martín García, 2016), salientam-se duas outras pro-
priedades diferenciadoras.12

Os prefixos não podem funcionar como núcleos, nem dos N/A/V 
a que se acoplam (antecâmara, antenupcial, antever; contrapeso, contracíclico, 
contrapor), nem como núcleos de SP: a contraluz valoriza o quadro vs. *a 
contra a luz valoriza o quadro.

As preposições funcionam como núcleos dos SP: manifestações 
contra a inflação; o quadro está contra a luz.

As preposições não podem reduplicar-se (manifestações *contra-con-
tra a guerra); os prefixos preposicionais admitem reduplicação: manifes-
tações contra-contranacionalizações.

Correlação entre preposições e prefixos no latim e no português
Nesta secção analisam-se as vias de mudança de algumas preposi-

ções latinas que estão na origem de prefixos do português.
São variadas as trajetórias dos prefixos e das preposições que a lín-

gua portuguesa herdou do latim. Com efeito, há preposições que também 
assumiram funções prefixais em latim e que perduram na língua por-
tuguesa como prefixos em contextos e condições de uso específicos; há 
preposições do latim clássico que apenas adquiriram valor prefixal uma 

12 Para outras propriedades cf. CASTILHO, Ataliba de. O problema da gramaticaliza-
ção das preposições no projeto ‘Para a História do Português Brasileiro’. Estudos 
Lingüísticos XXXIII, p. 982-988, 2004.
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vez incorporadas na língua portuguesa; há preposições que só começaram 
a ser usadas como prefixos no latim tardio e continuam a ser usadas na 
língua portuguesa como prefixos,13 como se observa de seguida.

Como o quadro acima permite visualizar, várias são as trajetórias e 
as soluções adoptadas pela língua portuguesa no tocante às preposições 
latinas que não têm estatuto preposicional em português (ab, ex, extra, 
ultra, intra, juxta) e também no tocante aos prefixos do latim que perdu-
ram na língua portuguesa, com graus de representatividade e de disponi-
bilidade muito diversos.

Das preposições latinas acima representadas (ab, de, ex, extra, ultra, 
intra, juxta), apenas a(d), ante, com, de, em, inter, post, sem, trans pervivem 
no português como preposição. Com exceção de ab-, todas as demais for-
mas funcionam como prefixos no português, ainda que com graus diver-
sos de vitalidade, e não obstante o facto de terem deixado de ser produti-
vas no latim enquanto preposições, como aconteceu com ex.

13 POGGIO, Rosauta M. G. Fagundes. Aspectos da gramaticalização na história das pre-
posições do latim ao português. Revista do GELNE 4, n. 2, p. 1-7, 2016.

Quadro 6. Preposições e prefixos no Latim e no Português.
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As preposições que no latim clássico também já funcionavam como 
prefixos (v.g. ab, ex, extra) perduram em latinismos (abjurar, abstenção, 
abstrair, exaltar, explodir) ou vocábulos (semi-)eruditos (extraordinário, 
extrapolação), mas ab- perdeu vitalidade e deixou de estar disponível. Já 
os prefixos ex- (que, como preposição, deixou de ser produtiva no latim) 
e extra- adquiriam valores renovados — de cessatividade (ex-presidente, 
ex-tuberculoso) e de excecionalidade, respetivamente —, funcionando de 
forma muito disponível e produtiva. Os primitivos valores de ambos estes 
prefixos (“para além de, fora de”: extra-solar) perderam força face aos 
atualmente operantes (“de qualidade excecional”: azeite extra-virgem).

As preposições latinas intra, juxta e ultra não perduram como tal 
no português. Intra- e justa- adquiriram valor prefixal no latim tardio, 
sendo que intra- “no interior de, dentro de” atua como prefixo ativo e 
disponível no português contemporâneo. A forma justa “perto de”, “ao 
lado de”, perdura em palavras eruditas introduzidas, sobretudo, a partir 
do século XIX (justapor: sec. XX), tendo uma baixa vitalidade na língua 
atual. O prefixo ultra- é reativado nos séculos mais recentes com o valor 
de “para além de” (ultramar (XVII); ultravioleta (XIX); ultrapassar (XIX); 
ultrassom (XX); ultrassensível (XX), denotando também “em excesso” 
(ultradespesismo, ultrafamoso).

Por fim, a preposição latina de permanece como preposição no por-
tuguês, com valores diversos, entre os quais os de posse, de origem, de 
lugar/momento em que se inicia um trajeto/período de tempo, de motivo 
ou causa, de meio, instrumento, entre outros. Já em latim, a preposição 
alargou os valores de “afastamento de cima para baixo”, que lhe era ine-
rente, para o de “afastamento em geral”, uma vez que de absorveu o valor 
de ab- e de ex-, que, entretanto, foram desativadas enquanto preposi-
ções. O prefixo de- pervive no português com os valores de “procedên-
cia” (detoponímico, deverbal) e, menos frequentemente, de “de cima para 
baixo” (dependurar).

Preposições e prefixos correlatos na língua portuguesa
Como antes foi dito, a produtividade relativa dos prefixos da lín-

gua portuguesa contemporânea não mimetiza a das preposições com a 
mesma configuração formal. De resto, no universo dos prefixos conver-
gem formas oriundas de prefixos, de preposições e de advérbios, o que 
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o torna numericamente muito mais alargado que o das preposições, 
e, portanto, dotado de uma complexidade interrelacional potencial-
mente acrescida.

Das três preposições mais representadas na língua portuguesa (de, 
em, a), os equivalentes prefixais en- e a- possuem enorme vitalidade na 
formação de verbos denominais e deadjetivais, seja a solo, seja acompa-
nhados de sufixos, como se observará adiante (Tabela 7). Já de- tem um 
leque de combinatória mais restrito, como antes observado. Quanto às 
demais formas (por, para, sem, sobre, entre, contra, sob e ante), a sua repre-
sentatividade enquanto prefixos é muito variável, não só ao longo da his-
tória da língua, como no presente.

Nesta secção analisam-se as condições de uso dos prefixos a que 
correspondem preposições menos representadas (cf. Quadro 3) no por-
tuguês (ante, contra, entre, sob, sobre), prefixos que, simultaneamente, tam-
bém não se encontram no conjunto dos mais usuais na língua contempo-
rânea (cf. Quadro 7).
•	 Ante denota “anterioridade espacial” (antebraço, antecâmara, antepôr) 
e “anterioridade temporal” (antenupcial, antontem). Face a pré- (pré-palato, 
pré-pórtico, pré-andino, pré-nupcial, pré-tempestade), ante- é claramente 
menos representado na atualidade. De certa forma, ocorre uma distri-
buição em complementaridade de ambos, na medida em que ante pode 
continuar a ser usado como preposição, logo, como forma dependente, ao 
passo que pré- apenas funciona como forma presa.
•	 Entre exprime “no limiar intermédio de” (entreabrir “não abrir com-
pletamente, abrir incompletamente, semiabrir”). Encontra-se em clara 
regressão, embora se combine com bases verbais (entreabrir, entreajudar-
se, entrecruzar-se, entreolhar), adjetivais (entrefino “entre o fino e o grosso, 
nem fino nem grosso”, entremaduro) e nominais (entrecoro, entrefolha, 
entrelinha). Está presente em palavras antigas e de sentido cristalizado 
(entrecosto “carne entre as costelas da rês”, entremeio “tira rendada que liga 
dois espaços lisos de tecido”, entretela “pano forte que se mete entre o 
forro e o tecido exterior”), tendo perdido disponibilidade, e acantonando-
se dominantemente na esfera do locativo (entrededo, entreabrir). Com 
bases verbais, o seu sentido é de reciprocidade (entreajudar-se), envol-
vendo uma relação bidirecional entre membros (oceanos que se entrecho-
cam...; “x e y entrecruzam-se”) ou de incompletude, como em entreabrir. 
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•	 O prefixo divergente é inter-, sendo claramente mais produtivo que 
entre-. Deste modo, a preposição entre pode continuar a ocupar o espaço 
funcional da expressão da limiaridade, sendo o espaço lexical da mesma 
preenchido através do prefixo inter.
•	 Contra-, cujos valores matriciais são “em/de frente a, com hostili-
dade”, é um operador de oposição espacial (contracapa) ou eventiva (con-
tra-acusação “acusação de resposta a uma outra acusação” contra-ataque, 
contraexemplo, contragolpe, contraindicação, contrarrelógio), dando origem a 
nomes cujo semantismo se opõe a — ou anula — o que a base denota,14 
e operador de oposição atitudinal (manifestação contraMaduro), embora 
este valor seja presentemente dominado por anti- (cf. manifestações anti-
pena-de-morte). Contra pode continuar a ser usado como preposição, logo, 
como forma dependente, mas anti- é uma forma presa. 
•	 No caso de sobre e de sob, a língua organizou-se no sentido de dis-
tribuir complementarmente, ainda que de forma não totalmente perfeita, 
as variantes de configuração “popular” (sobre, sob) e as de configuração 
erudita (super, sub). Só as variantes de configuração “popular” (sobre, sob) 
podem continuar a funcionar como preposições, ainda que se verifique 
também o seu uso mais mitigado como prefixos. As variantes de confi-
guração erudita (super-, sub-) são, de longe, as mais usadas e disponíveis 
para a função prefixal. Sobre denota “está/é colocado acima de” (sobre-
capa, sobrevida, sobrevivo, sobrepor, sobrevoar) e temporalidade subse-
quente (sobreparto, “período imediatamente a seguir ao parto”; sobrevida, 
sobrevivo). O prefixo supra- veicula o valor de “que está acima/além de” 
(suprarrenal, suprapartidário, supramencionado) e o prefixo sub- os valores 
de “abaixo de” (subcave), “menor/inferior que” (subproduto, sub-humano, 
subdesenvolvimento, subestimar).
•	 O valor prefixal de sem tem-se vindo a sobrepor ao de a(n)-, pois este 
prefixo privativo, presente em muitos cultimos (acéfalo, analfabeto, anar-
quia, anemia, anestesia, afónico, ateu, átono) e termos técnicos (anencefalia, 
anovulatório), não se tem revelado muito produtivo (amoral, anormal, assi-
metria, atípico). O leque de combinatórias de sem é ainda restrito, pois 
à sua direita ocorrem apenas nomes (sem-abrigo, sem-cerimónia, sem-sal, 
sem-terra, sem-teto, sem-trabalho, sem-vergonha).
14 NUNES, Susana Margarida da Costa. Prefixação de origem preposicional na língua 

portuguesa. Dissertação de Doutoramento em Linguística Portuguesa. Universidade de 
Coimbra, 29 de Novembro de 2011.
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Comparando as formas prefixais de que há correlato preposicional 
(ante, contra, entre, sob, sobre) e os prefixos isofuncionais pré-, inter-, anti-, 
super- e sub-, que com aqueles coexistem, constata-se que se distribuem 
por um contínuo escalar em que as formas de que há correlato preposi-
cional são menos representadas face às concorrentes, algumas das quais 
marcadas (inter-, super-, sub- vs. entre-, sobre-, sob-).

O quadro seguinte visualiza os graus de representatividade destes 
prefixos.

Segundo Castilho,15 as preposições do português distribuem-se 
por uma escala da gramaticalização, em função do seu comportamento 
exclusivamente como preposições (ou não), correspondendo as mais gra-
maticalizadas a maior frequência e maior amplitude sintática e as menos 
gramaticalizadas a menor frequência e menor amplitude sintática (cf. 
Quadro seguinte).

Quadro 8. Escala de gramaticalização das preposições do Português.16

15 CASTILHO, Ataliba de. O problema da gramaticalização das preposições no projeto 
‘Para a História do Português Brasileiro’. Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 982-988, 2004.

16 CASTILHO. Ibid..

Quadro 7. Contínuo escalar de representatividade entre prefixos com e sem cor-
relato preposicional.
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Algumas das preposições mais gramaticalizadas (v.g. a, em) corres-
pondem a prefixos (ad-, en- < IN) que gozam de grande produtividade 
e dos maiores graus de gramaticalização (59,8% e 27,7%, respetivamen-
te).17 Mas assim não é com de-, para-, com-, pois a produtividade destes 
é baixa. Os prefixos entre-, contra-, sobre-, sob- e ante- (cujas preposições 
homólogas são medianamente gramaticalizadas) encontram-se entre 
os que gozam de menor vitalidade, sendo preteridos face a outros (cf. 
Quadro 7). Ou seja, as correlações entre grau de gramaticalização das 
preposições e dos prefixos são de geometria variável, como o atestam de e 
em. Os dados de Santana:18 146 relativos aos prefixos nos séculos XVII e 
XVIII atestam os seguintes graus de gramaticalização: sobre- 5,6%, con-
tra- 2,3%, inter- 2%, com- 1,2% e de- 1%.

Prefixos no português antigo e no português contemporâneo
Observemos o quadro de prefixos gregos e latinos elencados por 

Bechara, com o intuito de verificar até que ponto, e com graus diversos 
de produtividade, a língua Portuguesa continua ou não a operar com os 
mesmos prefixos que herdou como legado greco-latino, e que o quadro 
seguinte compendia. 

Prefixos 
Latinos

a(b)-, ad-, ambi-, ante-, bene-/bem-, bis-, centum-, circum-, 
cis-, cum-, contra-, de-, decem-, des-, dis-, di(s)-, ex-/e(s)-, 
em-/in-, extra-, in-, infra-, inter-/entre-, intro/a-, ob-, per-, 
pluri-, pos-, pre-, praeter-, primu-, pro-, re-, retro-, satis-, 
semi-, so(b)-/sub-, sobre-, soto/a-, tra(n)s-/tres-, tri(s)-, 
ultra-, vice-/vis-

Prefixos 
Gregos

a(n)-, ana-, anfi-, anti-, apo-, arqui-, cata-, di-, dia-, dis-, 
ec-/ex-/exo/ecto-, en-/em-/e-, endo, ento, api-, eu-, hemi-, 
hiper-, hipo-, meta-, para-, peri-, pro-, pros, proto-, poli-, 
sin-/sim-/si-, tele-

Quadro 9. Constituintes prefixais Latinos e Gregos.19

17 Cf. SANTANA, Davi de Oliveira. Prefixos derivados de preposições em textos de língua 
portuguesa dos séculos XVII e XVIII. Dissertação de Mestrado em Letras e Linguística. 
Ufba, 2016.

18 SANTANA, Davi de Oliveira. Prefixos derivados de preposições em textos de língua portuguesa 
dos séculos XVII e XVIII. Dissertação de Mestrado em Letras e Linguística. Ufba, 2016.

19 BECHARA, 2004.
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Destes prefixos, os que se encontram abonados no português 
arcaico são os seguintes:

Ad- 38,5%
Des- 21,3%
In- (lativo) 18,5%

Es- 5,1%
Não- 3,8%
Re- 3,2 %

Com- 1,3%
De- 1,3%
Sobre- 1,0%
Trans- 1,0%

Ante- 0,6
Bis- 0,3%
Inter- 0,3%
Sub- 0,3

Arqui- 0,0%
Contra- 0,0%
In- (neg.) 0,0%
Post- 0,0%

Quadro 10. Prefixos do galego-português arcaico.20

Se compararmos a realidade do português arcaico com a do bra-
sileiro atual, constatamos algumas continuidades (nomeadamente 
quanto a des- e in- ilativo) e algumas mudanças na representatividade de 
alguns prefixos.

O quadro seguinte visualiza os prefixos coletados por Alves,21 reor-
ganizados e distribuídos em função de três classes de intervalos percen-
tuais. Nele verificamos que re- se distancia dos demais com uma percen-
tagem elevada (59,25%), sendo seguido por des- (45,75%), pré- (40,74%), 
super- (37,5%) e in- negativo (36,95%). Os avaliativos situam-se já num 
patamar bem distante, entre os 10% (sub-, sobre-, hiper-, ultra-, macro-) e 
os 24%. Neste conjunto se inscrevem também o comitativo con- (18,51%) 
e in- ilativo (12,5%). Mais baixa ainda é a representatividade dos prefixos 
retro- (7,40%), dis- (6,52%) e infra-, pós-, auto-, semi-, todos com 3,7%.

≥ 25% ≥10-24% < 10
(1) re- 
(2) des- 
(3) pré- 
(4) super- 
(5) in- (neg.)
(6) multi- 

59,25%
45,75%
40,74%
37,5%
36,95%
25%

(7) sub-, con- 
(8) sobre-, 
in- (ilat.) 
(9) hiper-, 
ultra-,   macro-
(10)  inter- 
(11) não- 

18,51%
14,81%
12,5%

11,11%
10,86%

(12) retro- 
(13) dis- 

(14) infra-, 
pós-, auto-, 
semi- 

7,40%
6,52%

3,7%

Quadro 11. Escala de percentagens de uso de prefixos no Português do Brasil.22

20 LOPES, 2018, p. 687.
21 ALVES, Ieda Maria. Formações prefixais no português falado. In: CASTILHO, Ataliba Teixeira de 

(org.). Gramática do português falado, vol. III. São Paulo: UNICAMP/FAPESP, 1993.
22 Organizados a partir de ALVES, Ieda Maria. Formações prefixais no português falado. 

In: CASTILHO, Ataliba Teixeira de (org.). Gramática do português falado, vol. III. São 
Paulo: Unicamp/Fapesp, 1993.
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Algumas das descontinuidades mais significativas entre português 
arcaico e contemporâneo prendem-se com a disparidade na representati-
vide de in- negativo (0%) ou de pré- (não atestado) nos textos escrutina-
dos do português arcaico, e muito elevada no PB atual.

Ressalta também nesta panorâmica do português atual a ausência 
de ad- ilativo, prefixo muito representado na formação de verbos hete-
rocategoriais em estruturas do tipo [a [...]Rad.N/A ]Rad.V (agravar, assus-
tar, aterrar, avermelhar), em paralelo com en- — [en […]Rad.N/A ]Rad.V 
(embelezar, encabeçar, engordar, enlatar) — e, em menor escala, com [es 
[…]Rad.N/A ]Rad.V (esburacar, esfriar, esvaziar, esventrar). As percentagens 
relativas destes três esquemas prefixais encontram-se cartografadas 
de seguida.

Tabela 5. Representatividade de cada prefixo no conjunto de verbos heterocat-
egoriais prefixados (com base em Pereira 2016).

As simetrias e assimetrias no uso dos prefixos compilados nas bases 
de dados de Alves23 e de Lopes24 são visualizáveis na tabela seguinte, 
que contrasta o Português Medieval com o PBC (Português Brasileiro 
Contemporâneo).

De acordo com os dados de Lopes,25 no português arcaico, veri-
fica-se a não abonação de vários prefixos que viriam a ter maior pujança 
posterior, como mono-, multi-, tri- (séc. XVI), extra-, macro-, micro-, poli- 
(séc. XVII), hiper-, intra- (séc. XVIII), endo-, exo-, infra-, pluri-, sem-, 
tele- (séc. XIX), mini-, maxi- (séc. XX). Com efeito, a ampliação do para-
digma prefixal só tem lugar após o termo da época medieval, sendo tanto 
mais expressiva quanto mais se avança nos séculos até ao presente.
23 ALVES, 1993.
24 LOPES, 2018.
25 LOPES, 2018, p. 687.
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Em simultâneo, alguns dos prefixos de maior vitalidade no pre-
sente (des-, re-), não são os que têm correspondência formal com prepo-
sições. Ante-, contra-, sobre-, sob- cederam o seu espaço a outros prefixos, 
e com também é largamente suplantado por co-. As esferas funcionais de 
preposições e de prefixos diferenciaram-se, em consonância com a natu-
reza presa dos prefixos (e, como tal, nunca nuclear de um sintagma), e 
o estatuto nuclear das preposições em SP. A par com um processo de 
gramaticalização/morfologização, encarada como mudança de itens mais 
livres/menos gramaticais para itens mais ligados/mais gramaticais, que 
afeta alguns prefixos, a herança da matriz prefixal grego-latina impera 
no universo dos prefixos mais produtivos do português atual (ad-, en-, 
des-, sub-). Na relação de forças entre gramaticalização de preposições 
e continuidade dos prefixos latinos, os ganhos desta avultam sobre os 
demais, como o atestam a força prefixal de ad-, en- e o declínio de de, 
como prefixo. Apenas sem ganhou produtividade prefixal, sobrepondo-se 
claramente ao privativo grego a-, e preservando, em simultâneo, o seu 
valor de preposição. 

Tabela 6. Escala de representatividade dos prefixos elencados.
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A oBrA PóSTumA DE lEITE DE vASConCEloS

Ivo Castro1

A obra publicada de Leite de Vasconcelos, à data da sua morte 
em 1941, pode, sem exagero, ser considerada como imensa. Mas a sua 
obra póstuma facilmente duplicará a medida das estantes necessárias para 
a albergar nas bibliotecas que tenham a felicidade de ser proprietárias 
da soma de ambas. Não é de volumetria, contudo, que me ocupo neste 
breve ensaio, mas de outras questões suscitadas pela natureza e a geração 
dessa parte derradeira da obra leitiana, que é dominada pelos dez grossos 
tomos da Etnografia Portuguesa, muitas vezes apresentada como cúpula 
ou remate da sua multifacetada produção científica, mas que inclui outros 
trabalhos essenciais e mantém portas abertas para o futuro.

Antes de entrar em matéria, poderíamos talvez, em modo de evo-
cação proemial, recordar estas palavras de Serafim da Silva Neto, que teve 
intervenção notável na fase póstuma que nos vai ocupar, e será, por isso, 
várias vezes mencionado no que segue:

Só Leite de Vasconcelos foi universal. Sobre todos os campos da 
filologia portuguesa lançou luz copiosa: etimólogo, descobridor 
e editor de textos, antroponimista, dialectólogo, folclorista, 
etnólogo, toponimista, tudo isso foi exemplarmente. Dele 
não se pode dizer que foi um Schreibtischlinguist: ao contrário, 
durante toda a vida fez excursões proveitosas por todos os cantos 
de Portugal.

1 Professor emérito da Universidade de Lisboa.
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Compreendeu, desde muito cedo, que a Filologia não se 
estuda só por si: necessita das luzes de actividades afins. [...] 
Interessavam-no todos os factos pertinentes à vida do povo 
português. A sua pena gizou magistrais páginas acerca da barba 
em Portugal, das religiões da Lusitânia, das canções do berço, da 
medicina dos Lusitanos, da poesia amorosa do povo português, 
das tradições populares de Portugal, dos jugos e cangas, dos 
amuletos, da figa... 
Não foi a sua obra, ao contrário do que pode parecer à primeira 
vista, dispersa e desordenada: todos os seus opúsculos, todos os 
seus artigos visavam a um conjunto, a uma unidade: a história 
da língua portuguesa.2

Elencarei primeiro as publicações que cabem no conceito de póstu-
mas. Seguidamente, recordarei o modo como Leite de Vasconcelos desti-
nou o seu legado moral e material e como foram executadas essas deter-
minações, concluindo com uma avaliação de procedimentos e produtos, 
principalmente do ponto de vista autoral.

A obra póstuma de Leite de Vasconcelos é constituída por três 
categorias: a) trabalhos prontos, mas só publicados depois da morte; b) 
trabalhos anteriores, republicados depois da morte com revisões; c) traba-
lhos total ou parcialmente redigidos por outros, seguindo os seus planos. 
Examinarei cada uma destas categorias por si. Mas, antes, importa ter 
uma rápida noção do modo como Leite dispôs o legado documental des-
tinado a servir à publicação da sua obra póstuma.3

Dificilmente se imaginaria um legado decidido com maior minúcia 
e tamanhas dificuldades de fiel execução. Constituiram-no dois conjuntos: 
uma opulenta biblioteca pessoal, formada de livros antigos e recentes, e um 
espólio manuscrito, formado por autógrafos usados nos trabalhos publica-
dos ou reservados para trabalhos futuros; provas tipográficas; recortes de 
imprensa; documentos e transcrições de textos alheios, destinados a cita-
ção nos seus trabalhos; correspondência recebida de cientistas; documen-
tos iconográficos; livros anotados. Como se vê por esta enumeração, que 
poderia ser mais completa, uma parte do espólio é formada por produção 

2 SILVA NETO, Serafim da, Manual de Filologia Portuguesa, 2.ª ed, Rio de Janeiro, 1957, 
p. 28-35.

3 Para uma mais detalhada descrição do legado e sua história: CASTRO, Ivo, O Legado 
de Leite de Vasconcelos na Universidade de Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional, 2019.



103

Ivo Castro

pessoal de Leite, mas outra parte por materiais coleccionados por ele 
através de viagens e de inquéritos etnográficos e dialectais (ao mesmo 
tempo adquirindo peças arqueológicas, históricas e tradicionais para o 
Museu Etnológico que fundou, o actual Museu Nacional de Arqueologia 
Dr. Leite de Vasconcelos, instalado em Lisboa numa ala do Mosteiro dos 
Jerónimos). Leite nomeou, entre os discípulos, vários executores para o 
seu detalhadíssimo testamento, que, por motivos diversos, não o puderam 
cumprir tão exactamente como ele desejava. Assim parcialmente incum-
prido, o legado leitiano encontra-se hoje mais concentrado do que fora 
previsto e dispõe de certa estabilidade, recente, mas com condições para 
permanecer e facilitar o prosseguimento dos estudos desejados por Leite 
de Vasconcelos. A biblioteca e o espólio acham-se divididos por duas ins-
tituições de Lisboa: a) o Museu Nacional de Arqueologia, que, além dos 
materiais museológicos, tem os livros de história, etnologia e áreas afins, 
tem a correspondência passiva e a maior parte do espólio manuscrito; b) 
a Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), 
que tem os livros de literatura e filologia e o remanescente do espólio 
manuscrito, a que se adicionam os originais produzidos pelos continua-
dores da obra póstuma de Leite. 

Esta, como disse, é constituída por três categorias, que descreverei 
agora, com insistência na terceira, que é a mais rica em desafios.

a) Obras concluídas, mas só publicadas após 1941. São muito pou-
cas. Segundo um dos seus mais recentes biógrafos, Leite “deixou prontas 
para publicação Filologia Barranquenha (pub. em 1955), o volume III da 
Etnografia [Portuguesa] (1942) e o início do IV (1958).”4 Esta lista peca 
por generosa, pois, do vol. IV da Etnografia, apenas foi escrito por Leite 
o capítulo inicial, ou seja, 60 páginas em volume de mais de 600, as res-
tantes tendo sido redigidas e publicadas por Manuel Viegas Guerreiro. 
O livro cabe, portanto, mais na categoria das obras póstumas que na das 
concluídas. Por outro lado, o vol. III da Etnografia é obra integral de 
Leite, que reviu provas tipográficas: ele ostenta no rosto a data de 1941, 
o que deve ser certo quanto à impressão, mas a publicação propriamente 
dita não deve ter ocorrido antes de 1943, conforme se depreende de cor-

4 SILVESTRE, João Paulo, “José Leite de Vasconcelos”, Dicionário de Historiadores 
Portugueses, http://dichp.bnportugal.pt/historiadores/historiadores_vasconcelos_
leite12.htm.

http://dichp.bnportugal.pt/historiadores/historiadores_vasconcelos_leite12.htm
http://dichp.bnportugal.pt/historiadores/historiadores_vasconcelos_leite12.htm
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respondência trocada entre os testamenteiros de Leite.
b) Obras publicadas por Leite, mas reeditadas postumamente com adi-

ções e revisões. Entre as principais, e não tendo em consideração simples 
reimpressões ou reedições facsimiladas, contam-se: 

Memórias de Mondim da Beira (1933; 2.ª ed. 2002); 
Religiões da Lusitânia, 4 vols. (1897-1913; 3.ª ed. J. M. Garcia 
1988-1991); 
Signum Salomonis (1918; 2.ª ed. J. Leal 1996); 
A Figa (1925; 2.ª ed. J. Leal 1996); 
Lições de Filologia Portuguesa (1911; 3.ª ed. S. Silva Neto, Rio, 
1959, 1966); 
Esquisse d’une Dialectologie Portugaise (Paris, 1901; 2.ª ed. M. 
Adelaide Vale Cintra 1970, 1987). 

Merecem especial menção estes dois últimos livros, pois, em ambos 
os casos, as reedições não se limitaram a reproduzir edições anteriores, 
mas fizeram uso de anotações contidas nos exemplares pessoais de Leite 
de Vasconcelos, destinadas precisamente a futuras republicações dos tex-
tos. Trata-se, portanto, de edições que, mesmo não sendo empreendidas 
pelo autor, usaram as suas palavras e tiveram a sua linha de pensamento 
como orientação.

c) Obras planeadas ou apenas parcialmente redigidas por ele, e concluí-
das por outros. Este grupo ocupa o centro da nossa atenção, com especial 
destaque para a já referida Etnografia Portuguesa, cujos dez volumes per-
tencem a duas categorias: os dois primeiros volumes foram redigidos por 
Leite de Vasconcelos e por ele publicados em vida, em 1933 e 1936 (a 
editora foi sempre a Imprensa Nacional de Lisboa, que tem publicado 
reimpressões de paginação idêntica em diferentes datas); estes volumes 
pertencem, portanto, à primeira categoria que identifiquei. O vol. III foi 
publicado com bastante atraso em 1943, como disse, o que não impede 
que o coloquemos na mesma primeira categoria. Quanto ao vol. IV, ele 
deve ser atribuído maioritariamente a Manuel Viegas Guerreiro, que 
também redigiu alguns dos seguintes volumes, sendo mais tarde rendido 
pelo casal Paulo Caratão Soromenho e Alda da Silva Soromenho, todos 
três discípulos de Leite. A publicação demorou um pouco mais de 30 
anos, ou 56, se contarmos o tempo decorrido desde o aparecimento do 
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primeiro volume. A lista dos volumes póstumos da Etnografia Portuguesa, 
que perfazem aproximadamente 5.000 páginas, é esta:

1958: vol. IV (M. Viegas Guerreiro)
1967: vol. V (M. Viegas Guerreiro)
1975: vol. VI (M. Viegas Guerreiro)
1980: vol. VII (Paulo e Alda Soromenho)
1982: vol. VIII (Paulo e Alda Soromenho)
1985: vol. IX (Paulo e Alda Soromenho)
1989: vol. X (Paulo e Alda Soromenho)

A autoria destes volumes é atribuída a Leite de Vasconcelos, figu-
rando Viegas Guerreiro como organizador e os dois Soromenhos como 
colaboradores. Presente também, assinando prefácios e conclusões e 
tutelando a actividade da equipa editorial, acha-se a figura primacial de 
Orlando Ribeiro, director do Centro de Estudos Geográficos da FLUL, 
onde decorria o trabalho, e responsável, enquanto testamenteiro de Leite 
de Vasconcelos, pelas principais decisões de salvaguarda do legado do 
mestre. Tudo nomes depositários da confiança de Leite, que, em vida, os 
encarregava de tarefas de responsabilidade, como se depreende de peque-
nos excertos como estes: a) “Manuel Viegas Guerreiro... teve a seu cargo 
o aproveitar, segundo o plano que lhe tracei, os meus apontamentos sobre 
deambulações panorâmicas”; b) “Orlando Ribeiro... havendo-se extra-
viado o que vai de p. 735 a 742 [últimas páginas do vol. III], ajudou-me 
a recompô-lo com as notícias que me tinham ficado avulsas e outras que 
se redigiram na ocasião”; c) “D. Manuela Sacarrão... coordenou alfabeti-
camente o índice das principais matérias.” (Etnografia Portuguesa, vol. III: 
VI, para as três citações).

Quem ler os textos com que Orlando Ribeiro apresentou os 
espaçados volumes da Etnografia5 constata que muitas decisões sobre a 
dimensão e o recorte finais da obra, embora inspiradas nos detalhados 
planos e abundantes materiais deixados por Leite, foram sendo tomadas 
pouco a pouco, e pelos vários intervenientes. Esta mesma constatação 
se colhe de numerosas referências feitas dispersamente por estes inter-

5 Os textos relacionados com a edição da Etnografia acham-se todos reunidos em: 
RIBEIRO, Orlando. Mestres, Colegas, Discípulos, ed. S. Daveau, Lisboa, Gulbenkian, 
2016, vol. I, p. 274-374.
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venientes (sobretudo Viegas Guerreiro e Paulo Soromenho); como são 
coincidentes no essencial, nenhuma discrepando, recordarei apenas as 
principais, começando por aquela que se pode considerar como statement 
oficial, pois figura no ante-rosto ou no cólofon das modernas reimpres-
sões da Imprensa Nacional. É assinada N. E., o que pode ser decifrado 
como Nota dos Editores, responsabilizando tanto Viegas Guerreiro como 
Orlando Ribeiro, e funciona por igual como plano da obra e como cro-
nologia das publicações: 

Etnografia Portuguesa
Plano da Obra

Introdução
Volume I

Livro I: A Terra de Portugal
Volume II
Volume III

Livro II: O Povo Português
Volume IV
Livro III: Vida Tradicional Portuguesa
(O indivíduo, a família e a sociedade)
Volume V
Volume VI
Volume VII
Volume VIII
Volume IX
Volume X

Os três primeiros volumes da obra foram organizados pelo 
autor, sendo editados pela Imprensa Nacional de Lisboa, 
respectivamente em 1933, 1936 e 1941, ano em que veio a 
falecer José Leite de Vasconcelos.
Os volumes seguintes, organizados por Manuel Viegas 
Guerreiro, com a colaboração de Alda da Silva Soromenho e 
Paulo Caratão Soromenho, tiveram também a chancela editorial 
da Imprensa Nacional de Lisboa (volume IV – 1958, volume V 
– 1967), ou já da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (volume 
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VI – 1975, volume VII – 1980, volume VIII – 1982, volume IX 
– 1985, volume X – 1989). 
Conheceram, entretanto, uma primeira reimpressão, na mesma 
editora, os volumes I, II e III (1980), IV e V (1982) e VI (1983). 
N. E.

Este documento bate certo com a edição existente da Etnografia, 
porque foi escrito post-facto. Mas coincide menos com os planos da 
mão de Leite, de que são conhecidos vários, nem sempre concordantes. 
Orlando Ribeiro destaca de entre esses vários planos aquele que Leite 
designava de bandeira, “longa tira de papel, colada em vários bocados e 
emaranhada de adjunções marginais, que tinha debaixo dos olhos numa 
das suas mesas de trabalho”.6 Como no espólio figuram diversas armações 
documentais que correspondem a essa definição, tem sido difícil identi-
ficar aquela que Ribeiro tinha em mente. E que, aliás, não foi seguida, 
pois, como dizia em 1958 o mesmo Ribeiro em outro dos seus textos 
prefaciais,7 “os materiais da “vida tradicional”, que formarão os volumes 
seguintes ao IV da Etnografia, não receberam ainda qualquer elaboração. 
(...) é impossível antecipar um plano geral, que não será lícito elaborar, 
uma vez que o próprio autor o não deixara esboçado. Os volumes irão 
assim aparecendo quando e como se puderem ir organizando. O nexo 
entre uns e outros resultará do seu próprio conteúdo e da unidade que for 
possível dar à sua elaboração”.

Ou seja: os seis últimos volumes da Etnografia (e partes dos ante-
riores) não foram, na verdade, escritos por Leite de Vasconcelos, mas, sim, 
pela equipa de colaboradores que se lhe seguiu; o número de volumes e o 
seu conteúdo foram objecto de decisões passo a passo tomadas por estes, 
que, além de redactores, eram também os seleccionadores dos materiais 
de Leite que haviam de figurar nos volumes. São eles, assim, os respon-
sáveis pela exclusão de muitos materiais que ficaram silentes, no espólio.

Exactamente o mesmo que observamos na redacção póstuma da 
Etnografia sucedeu com uma série de volumes suplementares, que Leite 
inicialmente concebera como apêndices documentais da Etnografia, 

6 RIBEIRO, Orlando, prefácio da Etnografia Portuguesa, vol. IV: repr. em Mestres, 
Colegas, Discípulos, I: 306.

7 Idem, introdução ao vol. I do Romanceiro Português, Coimbra, 1958: repr. em Mestres, 
Colegas, Discípulos, I: 245.
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hesitando se os devia inserir nos volumes da obra principal, ou em volu-
mes separados. Foi esta última decisão que prevaleceu, e bem, dadas as 
amplas dimensões de cada um. A natureza desses volumes, destinados 
principalmente a acolher textos de literatura oral, também foi definida 
progressivamente, não chegando a ser realizados todos os que Leite havia 
projectado. A série atingiu dez tomos, tantos como a Etnografia:

1958-1960: Romanceiro Português, 2 vols.
1964-1966: Contos Populares e Lendas, 2 vols., ed. Paulo e Alda 
Soromenho
1974-76-78: Teatro Popular Português, 3 vols., ed. António 
Machado Guerreiro
1975-79-83: Cancioneiro Popular Português, 3 vols., ed. M. A. 
Zaluar Nunes

Como se vê, a equipa editorial ganhou novos elementos, sendo os 
tomos do Romanceiro preparados tacitamente por Viegas Guerreiro e 
Ribeiro sobre um roteiro definido ainda por Leite. Em 1958, na saída do 
vol. I, Orlando Ribeiro anunciava o segundo, assim como o Cancioneiro, 
mas acrescentava: “Uma sondagem no espólio literário permite prever 
mais as matérias seguintes: Contos e lendas; Superstições e crendices; 
Adágios e rimas várias; Calendário popular; Teatro popular, jogos e adi-
vinhas”.8 Em sinal de como estas previsões podiam flutuar, um aponta-
mento do espólio da Universidade de Lisboa, que julgo inédito,9 con-
tém um esboço de plano que só parcialmente coincide com os dados 
de Ribeiro. Este apontamento importa para a questão autoral da obra 
póstuma, pois confirma, afinal, o que Orlando Ribeiro dizia sobre a res-
ponsabilidade final que teve de assumir, com os seus colaboradores, na 
estrutura da série de volumes suplementares:

Ordem dos apontamentos:
Os que tomo vão para uma caixinha da mesa de trabalho da 
Livraria, lado do quintal;
Por fim estes vão para os maços definitivos da estante do lado do 
quintal, por detrás da banquinha em que escrevo.

8 RIBEIRO, Orlando. “Duas Palavras: introdução ao Volume I do Romanceiro Português”, 
Mestres, Colegas, Discípulos, vol. I: 243-245.

9 Espólio de Leite de Vasconcelos, Biblioteca da Faculdade de Letras da U. de Lisboa, 
caixa C18, maço 09, essencial para a história da Etnografia.
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Biblioteca etnográfica portuguesa:
Livros religiosos, e de etnografia antiga.
Etnografia moderna, de Garrett em diante, seguindo-se a êste 
Teófilo, Coelho, Pedroso, Pires, Chaves... Depois por alfabe-
tamento dos apelidos, com algumas excepções; Adagiários, 
Medicina Popular. (Estante do lado da rua, à esquerda de quem 
olha para ela).

Volumes suplementares da Etnografia Portuguesa:
Por exemplo:
Superstições (parte nas Trad. Pop. de Portugal: Atmosfera,... 
Vegetais, Animais, Sobrenatural: Amuletos (Estão em caixas 
ou maços na Livraria, na prateleira inferior próximo da janela 
esquerda que deita para a rua); Ensalmos; Seres míticos.
Cancioneiro (cantigas pop. – estão: numa das gavetas da mesa 
grande da Livraria; em caixas com letreiros no cofre, com outras 
espécies poéticas (orações, etc.))
Romanceiro (romances pop. – estão alguns na gaveta da mesa 
grande da Livraria; outros na mão da Sra. D. Maria Sacarrão)
Poesias várias (Adivinhas, Orações (v. a nota ao Cancioneiro), 
Rimas infantis).

Este apontamento, curioso ademais pelos toques de domesticidade, 
não tem data, mas deve ser dos últimos anos de vida de Leite, quando os 
seus olhos doentes o obrigavam a escrever por ditado. A letra não é sua, 
mas de outro dos testamenteiros que nomeou, Cláudio Basto. Por aqui se 
verifica que Leite não tinha em mente, pelo menos nessa época, realizar 
os volumes de teatro popular e de contos e lendas que Orlando Ribeiro 
“previa” e que se vieram a materializar. É provável, portanto, que a decisão 
de fazer esses volumes, bem como a escolha do número e do conteúdo 
de cada volume suplementar, tenha sido tomada pela equipa de Orlando 
Ribeiro e Viegas Guerreiro, embora sob a égide nominal de Leite de 
Vasconcelos. O mesmo, afinal, que víramos suceder com os volumes finais 
da Etnografia Portuguesa.

O testemunho de Maria Arminda Zaluar Nunes sobre as dificul-
dades que teve de enfrentar na edição dos três volumes do Cancioneiro 
Popular Português é muito interessante não só pela escassez de planos que 
reconhece, como pela vívida recolecção dos procedimentos:10

10 NUNES, Maria Arminda Zaluar, introdução ao vol. I do Cancioneiro Popular 
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O material das cantigas era constituído por dezenas de maços 
atados, em que se encontrava imensa variedade de papéis, na 
maioria dos casos manuscritos – ou traçados na dificílima 
caligrafia do Prof. Leite de Vasconcellos ou ainda nos mais 
diferentes talhes de letra de numerosos colectores. Difícil 
foi essa leitura. (...) Só quem alguma vez manuseou esses 
inesgotáveis e valiosíssimos inéditos poderá deles formar ideia. 
Apresentam-se muitas vezes escritos a lápis, quando não a tinta 
frequentemente já delida pelo tempo, no mais variado formato 
de papel: pequenos cadernos de apontamentos, folhas soltas, 
envelopes, tiras, bilhetes de carro, até. Tudo servia para o sábio 
anotar com febril rapidez uma ideia que momentaneamente lhe 
ocorria durante algum trajecto ou para recolher aquilo que de 
curioso ouvia em conversas, cantigas, ditos, provérbios, pragas, 
ralhos, escutados em plena rua e em viagens por feiras e campos, 
através dos quais passou em múltiplas peregrinações de Norte a 
Sul do Continente e ainda em parte das Ilhas Adjacentes.
Impunha-se, para tomar contacto com o material, uma prévia 
leitura geral e, depois da cópia dos vários milhares de espécies 
existentes, o traçado dum plano, segundo o qual se dispusessem 
as cantigas de origem popular em devida articulação. Procurou-
se descobrir algum plano traçado pelo mestre, mas nada de 
definitivo foi encontrado.

As escolhas da equipa que definiu a estrutura das séries póstumas, 
e seleccionou, ordenou e transcreveu os materiais a incorporar, foram 
acompanhadas de um intenso labor de escrita própria, que se traduziu na 
produção dos originais de imprensa dessas séries de volumes. Esses ori-
ginais, fisicamente, são manuscritos autógrafos dos vários colaboradores, 
em alguns casos dactiloscritos, sendo facilmente identificáveis: por exem-
plo, a caixa A17 da Biblioteca da FLUL está ocupada pelo original de 
parte do vol. V da Etnografia, da mão de Viegas Guerreiro; igualmente, 
a caixa C03 tem o original do vol. VIII, pelas letras de Alda e Paulo 
Soromenho. Quando fazem uso de material preexistente, como imagens, 
recortes de imprensa ou cópias alheias de literatura tradicional, é comum 
essas peças, se pequenas, serem coladas nas folhas de original ou, se maio-
res, serem numeradas como folhas adicionais. É quase sempre possível 
distinguir esses originais póstumos dos autógrafos genuínos de Leite, até 

Português, 1975: X-XI.
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porque se encontram apenas no espólio da Biblioteca da FLUL que foi 
gerado pela equipa de Ribeiro e Guerreiro: das 91 caixas que formam o 
espólio da FLUL, 30 contêm tanto materiais de Leite como materiais 
dessa equipa, a que acrescem mais 10 caixas apenas de material moderno. 
Por aqui se vê que uma parte considerável da obra póstuma atribuída a 
Leite foi gerada pelos seus continuadores, que deveriam ser classificados 
como co-autores, se não como autores plenos.

Pensando no caso deles (mas também no do filho de Eça de 
Queiroz que acabou romances do pai, ou das viúvas que editam escolhi-
damente as correspondências ou memórias dos seus defuntos), costumo 
chamar edição evangélica a esse tipo de edição em que o editor, investido 
da autoridade de descendente ou discípulo que julga conhecer melhor 
que ninguém os desígnios do autor, toma as decisões que a este faltaram, 
ou retoca algumas que acha destoarem da imagem que deseja perpetuar. 
É um tipo de edição em que, ausente o autor, a latitude concedida a si 
mesmo pelo editor quase sempre suscita preocupação. Só Deus sabe se os 
autores dos Evangelhos abusaram de tais privilégios. 

Os evangelistas de Leite posso asseverar que, conscientemente, 
não abusaram, pois tinham a missão – ditada pelo mestre – de continuar, 
ampliar, completar, actualizar os seus textos inconclusos. Deveriam, em todo 
o caso, ter traçado um limite ao seu esforço de completamento: quando os 
estudos sobre o espólio de Leite permitirem confrontar e avaliar o que ele 
deixou escrito, esboçado e planeado, com o que foi adicionado pelos seus 
discípulos; e permitirem confrontar a documentação reunida por Leite 
com aquela que foi seleccionada por eles (e recuperada talvez a que ficou na 
gaveta), então poderá ser feita justiça ao seu enorme esforço e deslindar-se 
o que é e o que não é de Leite na vasta obra publicada postumamente.

Num cenário de complexa responsabilidade autoral como este é, 
três situações ocorrem, pelo menos: 

a) A selecção dos materiais apresentados pertence aos colaboradores: de 
entre os materiais coleccionados por Leite para documentar a Etnografia 
foram seleccionados apenas alguns e reproduzidos literalmente, ou resu-
midos, ou descritos, ou colados; os restantes materiais, julgados redun-
dantes ou menos significativos, jazem nas caixas do espólio como varian-
tes rechaçadas em aparato crítico negativo;
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b) A redacção final pertence aos colaboradores: poucos escritos de 
Leite são reproduzidos, mais geralmente referenciados ou descritos, com 
o estranho efeito de o alegado autor da obra aparecer nela como perso-
nagem, na 3ª pessoa. Perante a frase “Sob a mesma epígrafe, o Doutor 
Leite apresentou nesta revista... um estudo, para o qual se remete o lei-
tor, onde poderá encontrar explicações e bibliografia...”, ou nesta outra 
“Numa costaneira, o A. guardara alguns verbetes relativos a este assunto 
e agora aproveitados”, ou ainda “De um manuscrito que não entendeu 
completamente, o Doutor Leite copiou os trechos em seguida transcri-
tos: (...)”,11 apetece perguntar quem escreve isto. Não é seguramente o 
chamado “autor”, pois esse figura como personagem que passa pela nar-
rativa fazendo coisas. Só pode ser, então, o “redactor”, que, neste vol. IX, 
era Paulo Soromenho e que, na p. 537, insere um parágrafo inteiro com 
uma citação de Eça de Queiroz, que assina sob seu nome: “(Nota de P. 
C. Soromenho)”. Falta perceber porque Soromenho reivindica este pará-
grafo e não os restantes, que igualmente redigiu. Assim como falta expli-
car a presença, poucas páginas adiante, de pequenos trechos em que Leite 
aparece falando na 1ª pessoa, sem qualquer transição explicitada entre 
esta duplicação de enunciantes. Um exemplo cândido encontra-se na p. 
542 do mesmo vol. IX, portanto apenas cinco páginas adiante: “Num 
apontamento, o A. planeava integrar as profecias num capítulo ou volume 
de literatura semipopular, que não chegou a ser organizado. De resto, 
o material que nos deixou não permite a elaboração de um livro com 
possibilidade de se incluir na presente obra. A leitura e a interpretação 
da caligrafia exigem um estudo especial, que fica para além do plano da 
EP. Apenas se fará uma resenha bibliográfica (muito pobre), segundo os 
verbetes leitianos e uma breve descrição dos manuscritos coleccionados”. 
Mas, a meio dessa resenha, na p. 544, altera-se o estatuto de Leite, que 
passa de figura evocada a emissor do discurso: “Em 1902, copiei trovas 
deste poeta popular de um manuscrito do séc. XVIII”; ou ainda “Copiei 
para o Museu Etnológico um livro manuscrito encadernado com pro-
fecias do Bandarra, creio que do séc. XVII (cito de memória)”. Poderia, 
com alguma tolerância, comentar-se que estas peculiaridades facilmente 
poderiam ter sido expungidas por uma competente editoração. 

11  Exemplos colhidos nas p. 536-537 do vol. IX da Etnografia.



113

Ivo Castro

c) Os colaboradores excederam o seu mandato, não se limitando a usar 
a documentação de Leite, e a permanecer nos limites temporais da sua 
investigação. Três exemplos de adições extemporâneas: 

– No início do vol. VIII da Etnografia, no capítulo dedicado ao 
“Calendário – Dia e Noite – As Horas”, a p. 12 oferece um anacronismo: 
“Foi também criada, por motivos económicos e sociais, a hora do Verão, 
com a diferença de sessenta minutos da hora normal – o que desapareceu 
nos últimos anos do regime chamado Estado Novo e reviveu em 1976”. 

‒ No mesmo volume, p. 266, lê-se este parágrafo: “18) Do pro-
grama de televisão de Michel Giacometti, intitulado ‘Povo que canta’ 
(1970): Na aldeia da Venda, faz-se a festa da Santa Cruz. No 1º de Maio, 
as pessoas devem levantar-se muito cedo, antes da chegada do Maio. É a 
festa da Primavera, das Maias ou do Maio.”

– Na p. 550 do vol. IX, que foi publicado pela primeira vez em 1985, 
aparece uma transcrição de um semanário lisboeta, O País, de Setembro 
de 1982.

A dúvida central que fica instalada é esta: quando lemos os volumes 
póstumos da Etnografia e os suplementares de literatura tradicional, o 
método de trabalho que os tornou possíveis conterá garantias de que os 
materiais coligidos por Leite, os seus pensamentos escritos, a sua doutrina 
foram criteriosamente respeitados? E ainda: as páginas de autor foram de 
facto escritas por Leite, os textos alheios foram objecto de transcrições 
confiáveis, os critérios de escolha dos materiais foram os melhores? A 
isto, responde uma esperança: é uma felicidade dispormos dos riquíssi-
mos espólios manuscritos de Leite, que estão a montante das obras pós-
tumas e permitem aos estudiosos fazer as suas verificações e propiciar o 
descanso do nosso espírito. 

A apresentação da terceira categoria da obra póstuma de Leite de 
Vasconcelos (obras planeadas por ele, mas concluídas por outros) não fica-
ria completa sem uma referência à mais recente edição póstuma leitiana. 
Trata-se do Dicionário de Regionalismos e Arcaísmos (DRA), de Leite de 
Vasconcelos, que foi pela primeira vez integralmente publicado em 2017, 
em edição digital, no site do Centro de Linguística da Universidade de 
Lisboa.12 Realizado em tempo e em contexto muito diversos das publica-

12 Dicionário de Regionalismos e Arcaísmos, Centro de Linguística da Universidade de 
Lisboa, 2017.
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ções que temos examinado, e seguindo um modelo totalmente distinto, é 
mais uma edição póstuma de obra projectada por Leite e executada por 
iniciativa de Viegas Guerreiro. Como no site indicado figura uma histó-
ria muito detalhada deste projecto e do método que foi seguido, limito-
me aqui a breves notas.

Este dicionário foi editado por mim e vários grupos de estudantes 
ao longo de mais de vinte anos. Manuel Viegas Guerreiro convidou-me 
para tal quando estava a terminar a publicação da Etnografia e volumes 
suplementares, mas esbarrámos inicialmente com dois tipos de dificul-
dade: falta de financiamento próprio e falta de vontade, minha, de aplicar 
aos cerca de 25.000 verbetes vocabulares deixados por Leite os métodos da 
edição evangélica. Enquanto os membros da equipa de Orlando Ribeiro 
e Viegas Guerreiro tinham tido conhecimento directo do pensamento de 
Leite, o que lhes permitiu, em certa medida, completar textos inacabados, 
interpretar projectos esquemáticos, dar corpo a esboços sumaríssimos e 
substituir a sua voz à do mestre, que tinham ouvido, nesta edição apenas 
se poderia publicar o que Leite deixou escrito, porque não existia mais o 
conhecimento íntimo das suas intenções. E porque a tarefa de completar 
e actualizar um dicionário histórico, a que não se abalançaram José Pedro 
Machado e Serafim da Silva Neto, estava além das competências e dos 
interesses modernos. Assim, este dicionário oferece o estado da ciência a 
que Leite chegou (com as suas hesitações e contradições). Não adicioná-
mos texto moderno, mas procurámos normalizar e reduzir a um formato 
uniforme os muitos estilos de apontamentos e entradas lexicais que Leite 
praticou. Procurámos, em suma, ficar mais perto do que Leite fez do que 
daquilo que ele gostaria de ter tido tempo para fazer.

E é isto tudo quanto a obras póstumas de Leite de Vasconcelos? 
Talvez não.

Estamos no limiar de uma nova maneira de ler a obra de Leite. O 
acesso à totalidade do espólio, que só há muito pouco tempo é possível 
nas suas duas localizações lisboetas, com inventários e roteiros que estão 
a ser construídos mas já permitem ao investigador saber por onde se deve 
orientar, faculta a qualquer um a posição privilegiada que até aqui apenas 
ocuparam Serafim da Silva Neto e Maria Adelaide Valle Cintra, quando 
realizaram as novas edições que Leite tinha começado a preparar: ambos 
consultaram exemplares anotados, apontamentos de revisão e nada de seu 
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acrescentaram. Creio que não fica mal juntar-me a eles com o meu grupo 
do dicionário, pois também nós, embora modificássemos mais exten-
samente os escritos de Leite, nada acrescentámos de novo ao que ele 
deixara. Nisso divergimos em comum do posicionamento da equipa da 
Etnografia, que, conscientemente, procurou escrever em nome de Leite 
o que Leite não tinha escrito (nem poderia, quando se tratava de factos 
ocorridos décadas depois da sua morte).

Resultados previsíveis destas visitas aos arquivos são de dois tipos: 
identificação dos materiais prévios de obras publicadas, que permitem 
estudos de crítica genética muito informativos para a história da ciência, e 
identificação de materiais inéditos. Uma descoberta recente compartilha 
destas duas vertentes: como disse acima, Maria Adelaide Cintra fez nova 
edição da Esquisse d’une Dialectologie Portugaise a partir de um exemplar 
anotado da 1ª edição. Vai ser possível completar esse esforço graças à 
descoberta de um autógrafo da obra, que aquela editora não conheceu, 
mas cuja existência era intuível. Este autógrafo está redigido em francês 
e serviu de original de imprensa à 1ª edição. Mas sabe-se que não foi 
escrito directamente em francês, e sim traduzido, pois tivémos a sorte 
de encontrar um original anterior em português, que se desconhecia 
totalmente e que foi a base do original de imprensa, mas com profundas 
mudanças de conteúdo (e não de plano) que atestam da evolução a quente 
do pensamento do mestre.13

Obra Póstuma de José Leite de Vasconcelos
Etnografia Portuguesa
[vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1933; vol. II, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1936; vol. III, Lisboa, Imprensa Nacional, 
1941]
vol. IV, Lisboa, Imprensa Nacional, 1958
vol. V, Lisboa, Imprensa Nacional, 1967
vol. VI, Lisboa, Imprensa Nacional, 1975
vol. VII, Lisboa, Imprensa Nacional, 1980
vol. VIII, Lisboa, Imprensa Nacional, 1982
vol. IX, Lisboa, Imprensa Nacional, 1985
vol. X, Lisboa, Imprensa Nacional, 1989

13 Esta nova edição, genético-crítica, da Esquisse d’une Dialectologie Portugaise será a 3ª 
e está a ser preparada por mim e por Fernando Brissos.
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Romanceiro Português, 2 vols., Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1958, 1960.
Contos Populares e Lendas, 2 vols., Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1963, 1966.
Teatro Popular Português, 3 vols., Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1974, 1976, 1978.
Cancioneiro Popular Português, 3 vols., Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1975, 1979.
Opúsculos, vol. VI, Dialectologia, parte II, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1985.
Dicionário de Regionalismos e Arcaísmos, Centro de Linguística 
da Universidade de Lisboa, 2017. http://beta.clul.ul.pt/teitok/
dra/index.php?action=home.
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o ConTrIBuTo ExEmPlAr Do InSIgnE 
grAmáTICo EvAnIlDo BEChArA PArA A 

vAlorIzAção DA unIDADE DA línguA PorTuguESA 
(um DEPoImEnTo)

João Malaca Casteleiro1

Ao compulsarmos o currículo biobibliográfico do Professor 
Evanildo Bechara, damo-nos imediatamente conta de excecionais quali-
dades, como a sua invulgar sagacidade intelectual, a sua incessante avidez 
de sólida formação filológico-linguística, manifestada logo na adolescên-
cia, a sua constante busca de atualização e um afincado labor em prol da 
língua portuguesa, ao longo de toda a vida. Surpreende-nos desde logo a 
ousadia juvenil com que procura Said Ali para esclarecer uma dúvida que 
a leitura de um dos seus livros lhe levantava. 

Este jovem, então com 15 a 16 anos, que frequentava a 4ª série 
ginasial, descobriu Said Ali, graças ao livro Lexeologia do português his-
tórico, que o tio, com quem vivia no Rio de Janeiro, lhe facultou casual-
mente. Fascinado com a novidade desta obra, quanto à análise verdadei-
ramente inovadora da língua aí apresentada, comprou todos os livros de 
Said Ali que encontrou e começou a estudá-los. Certo dia, perante uma 
dúvida surgida no decurso da leitura de um deles, procurou pessoalmente 
o autor para lha resolver. Said Ali acolheu-o de braços abertos e com ele 
gizou um plano de estudos para uma completa formação filológico-lin-
guística do jovem Evanildo, que já tinha decidido vir a ser professor de 

1 Professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
membro da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Brasileira de Letras, da 
Academia Brasileira de Filologia, da Academia de Letras de Brasília e da Academia 
Galega da Língua Portuguesa. Doutor Honoris Causa da Universidade de Macau.
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português. E foi assim que Said Ali, já nos seus oitenta e um anos, se tor-
nou o seu primeiro grande Mestre, com quem privou, ao longo de cerca 
de doze anos, até à sua morte. Logo no primeiro encontro com o Mestre, 
combinou apresentar-lhe um texto que estava a elaborar sobre entoação, 
o qual foi considerado como de elevada qualidade. Foi assim que o jovem 
Evanildo começou a manifestar a sua notável sagacidade intelectual e 
deu início a uma copiosa produção bibliográfica, que tem vindo a realizar 
incessantemente desde os seus 17 anos.

Aos 21 anos, concluiu, de forma brilhante, a licenciatura em Letras 
Neolatinas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto 
La-Fayette e dedicou-se então a uma diversificada carreira docente, 
durante a qual se submeteu a vários concursos públicos, em diversas 
Escolas, com a apresentação de trabalhos de investigação, de elevada cra-
veira, sobre temas de língua portuguesa, de linguística e filologia portu-
guesa e de filologia românica.

De entre as instituições de ensino superior onde lecionou, destaca-
se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto La-Fayette, 
depois incorporado na Universidade do Estado da Guanabara (hoje 
Uerj), onde entrou, em 1960, a convite do Prof. Antenor Nascentes, como 
seu assistente na cátedra de Filologia Românica e na qual lhe sucedeu 
em 1964, após a sua aposentação. Aí obteve também o título de Doutor 
em Letras, em 1962, conferido por aprovação em concurso para a livre-
docência de Filologia Românica. Nesta Universidade se manteve até 
1992. Lecionou também Língua Portuguesa nos cursos de pós-gradua-
ção na Universidade Federal Fluminense, desde 1971 até 1998, ano em 
que se aposentou.

Como professor visitante, lecionou na Universidade de Colónia, em 
1971 e 1972 e, mais tarde, em 1988 e 1989, na Universidade de Coimbra 
e, intermitentemente, durante alguns anos, na Universidade de Nimega.

Depois de Said Ali, o segundo grande Mestre de Evanildo Bechara 
é Eugenio Coseriu, como ele próprio destaca, ao afirmar:

Ao ler Coseriu, percebi que ele era, depois de Said Ali, meu 
grande guia, meu grande orientador. […] Assimilei muito 
das teorias de Coseriu, meu débito intelectual com ele é uma 
coisa extraordinária. […] A grande lição de Coseriu foi a 
preservação dos estudos sobre a linguagem realizados antes 
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da institucionalização da Linguística. Infelizmente, disciplinas 
importantes como Linguística Textual, Análise do Discurso e 
Pragmática, que estão na crista da onda, deixaram num injusto 
esquecimento a contribuição de Eugenio Coseriu.2

Além de Said Ali e Coseriu, outros filólogos e linguistas tiveram 
influência em Evanildo Bechara, como Antenor Nascentes, Mattoso 
Câmara Jr., Serafim da Silva Neto, Sílvio Elia, Dâmaso Alonso, Manuel 
Díaz y Díaz, Rafael Lapesa e Herculano de Carvalho, entre outros.

A obra gramatical de Evanildo Bechara é lapidarmente caracteri-
zada por Maurício Silva e Nancy Arakaki na seguinte afirmação: 

a produção gramatical de Evanildo Bechara inicia-se sob 
a inspiração das teorias estruturalistas vigentes no Brasil a 
partir de meados do século XX, para se tornar, já no final do 
mesmo século, uma obra que procura articular esses princípios 
a teorias assentadas nos conceitos de registros idiomáticos, 
variantes discursivas, normas linguísticas etc., fazendo largas 
concessões a teorias de natureza enunciativa e discursiva, a que 
não são alheias ideias como as de fatos da linguagem, papel 
do sujeito na produção do discurso, importância da interação 
sociolinguística e outras.3

De entre as obras gramaticais de Evanildo Bechara, merece espe-
cial destaque a Moderna Gramática Portuguesa (1961), pelo halo inovador 
que nos traz e pela sua incomensurável influência no ensino da língua, 
sobretudo no Brasil, mas também no Estrangeiro. A partir da 37ª edi-
ção, em 1999, esta obra é objeto de uma grande atualização teórica, na 
qual se revela uma notável influência da teoria linguística de Eugenio 
Coseriu. A distinção que ele faz, na análise do funcionamento da língua, 
entre sistema, norma e fala, por oposição à dicotomia saussuriana, língua 
e fala, torna-se fulcral para compreender e explicar os princípios teóricos 
que sustentam a nova edição da sua gramática. Socorro-me, para isso, 
das doutas palavras dos mesmos autores acima citados, Maurício Silva e 
Nancy Arakaki, que passo a transcrever:

2 BECHARA, Evanildo. “Evanildo Bechara em Primeira Pessoa”, in Palma, Dieli Vesaro, et 
al. (Orgs.), Homenagem: 80 Anos de Evanildo Bechara. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 
2008, p. 26.

3 SILVA, Maurício, e ARAKAKI, Nancy, “Bechara Linguista: Alguns Fundamentos Linguísticos 
da Teoria Gramatical de Evanildo Bechara”, in Palma, Dieli Vesaro., et al., 2008, p. 145.
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o mais relevante incremento teórico que Bechara promove 
na nova versão de sua Moderna Gramática Portuguesa incide, 
justamente, sobre a consideração da norma como ponto 
de partida de suas considerações acerca do português e, 
consequentemente, como base conceitual da gramaticografia. 
Portanto, a gramática de Bechara – vista de uma perspectiva 
estritamente linguística – procura refletir, mais do que a língua 
correta, a língua exemplar, isto é, aquela que obedece a três 
princípios fundamentais: o uso padrão, assentado numa norma 
culta e expressa preferencialmente pela modalidade escrita.4

Numa longa Introdução à 37ª edição da Moderna Gramática 
Portuguesa, Evanildo Bechara expõe, na peugada de Eugenio Coseriu, 
com extrema clareza e grande pertinência, a sua conceção da teoria gra-
matical que subjaz à elaboração da mesma gramática. Permita-se-me que 
cite, através das suas próprias palavras, aspetos essenciais dessa conceção. 
Assim afirma ele:

Já vimos que uma língua histórica, como o português, está 
constituída de várias “línguas” mais ou menos próximas entre 
si, mais ou menos diferenciadas, mas que não chegam a perder 
a configuração de que se trata “do português” (e não do galego, 
ou do espanhol, ou do francês, etc.), quer na convicção de 
seus falantes nativos, quer na convicção dos falantes de outros 
idiomas. Há uma diversidade na unidade, e uma unidade na 
diversidade.5

Desenvolve, seguidamente, as noções de língua comum, que cons-
titui a unidade linguística ideal, e de língua exemplar, mais uniforme do 
que a língua comum, a qual se justifica pelas seguintes razões:

Por motivações de ordem cultural e para conter, na medida do 
possível e do razoável, a força diferenciadora, centrífuga, que 
caracteriza o perpétuo devenir das línguas, pode-se desenvolver, 
dentro da língua comum, um tipo de outra língua comum, 
mais disciplinada, normatizada idealmente, mediante a eleição 
de usos fonético-morfológicos, gramaticais e léxicos como 

4 Ibid., p. 150.
5 BECHARA, Evanildo, Moderna Gramática Portuguesa, 37ª Edição, Revista, ampliada 

e atualizada conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro, Editora Nova 
Fronteira, 2009, p. 50.
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padrões exemplares a toda a comunidade e a toda a nação, a 
serem praticados em determinadas situações sociais, culturais e 
administrativas de intercâmbio superior. […] Esta uniformidade 
relativa é mais frequente quando a língua comum é usada em 
países diferentes.6

Evanildo Bechara explica, logo depois, a distinção entre os concei-
tos de gramática descritiva e gramática normativa, nos seguintes termos: 

A gramática descritiva é uma disciplina científica que registra 
e descreve (daí o ser descritiva, por isso não lhe cabe definir) 
um sistema linguístico em todos os seus aspectos (fonético-
morfológico, morfossintático e léxico. […] Cabe à gramática 
normativa, que não é uma disciplina com finalidade científica 
e sim pedagógica, elencar os fatos recomendados como 
modelares da exemplaridade idiomática para serem utilizados 
em circunstâncias especiais do convívio social. A gramática 
normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo 
o uso e a autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e 
dicionaristas esclarecidos.7

Evanildo Bechara defende justamente que, no ensino da língua, 
deve ser utilizada a gramática normativa, cuja finalidade é pedagógica, 
pois ela se fundamenta na língua exemplar, como afirma na Introdução à 
sua Gramática Fácil:

A gramática dita normativa só leva em conta a língua exemplar. 
Tanto o correto como o exemplar integram a competência 
linguística geral dos falantes. A competência linguística ideal 
é aquela que põe o falante na condição de ser um poliglota na 
sua própria língua, isto é, estar em condições de se expressar 
adequadamente na sua variedade e também entender a variedade 
em que se expressa a pessoa com quem se comunica.8

Na sua incansável produção gramatical devem mencionar-se ainda 
a Gramática Escolar da Língua Portuguesa (1ª ed. 2001, 2ª ed. 2010), na 2ª 
ed. já em conformidade com o novo Acordo Ortográfico, e também Lições 
de Português pela Análise Sintática, (1ª ed. 1960, 16.ª ed. 2001). Ambos os 

6 Ibid., p. 50.
7 Ibid., p. 51.
8 BECHARA, Gramática Fácil. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2014, p. 20.
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manuais, especialmente destinados ao ensino, adotam um estilo predo-
minantemente pedagógico, acompanhados de largo acervo de exercícios, 
muito úteisna sala de aula. Deve mencionar-se ainda o opúsculo O Ensino 
da Gramática: Opressão? Liberdade? (1ª ed. 1985, 12ª ed. 2006), no qual 
discorre sobre a importância do ensino gramatical. 

Ao privilegiar, na descrição gramatical, a norma culta ou norma 
padrão do idioma, Evanildo Bechara dá um forte contributo para a valori-
zação da unidade da língua portuguesa e para a consolidação da Lusofonia. 
De facto, quando ouvimos ou lemos, por exemplo, os agentes culturais 
e políticos dos vários países lusófonos, verificamos que existe um largo 
lastro comum no uso da língua, que poderíamos designar como norma 
padrão geral e que nos permite a intercomunicação sem dificuldades. Ou 
seja, a unidade da língua comum suplanta claramente a diversidade. As 
diferenças são mais reduzidas no domínio gramatical do que no âmbito 
lexical. Ora, é esta norma padrão geral que devemos promover e manter, 
pois é a unidade que torna grande a nossa língua, permitindo que seja 
considerada entre as línguas mais faladas a nível mundial. Um ensino 
eficaz, que dê aos discentes um domínio seguro desta língua, tanto ao 
nível da comunicação oral como da transmissão escrita, constituirá sem 
dúvida um dos melhores antídotos contra a fragmentação do idioma, que 
não interessa a ninguém.

Não queria terminar este breve e incompleto depoimento sem tra-
zer à colação a nossa convivência dos últimos doze anos, devida, sobre-
tudo, à participação conjunta nos Colóquios da Lusofonia, que têm sido 
realizados, duas vezes por ano, em Portugal continental e nos Açores e 
ainda, por uma vez, em Florianópolis, em Macau e em Ourense (Galiza). 
Promovidos, a partir de 2001, no Porto, mantidos e organizados com 
saber e tenacidade pelo Dr. Chrys Christello, jornalista e tradutor, com o 
apoio inicial do Prof. José Augusto Seabra, deram origem à criação, em 
2010, da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, que con-
grega uma vasta plêiade de associados de diversos países, todos irmanados 
na defesa e promoção da Lusofonia. O meu primeiro encontro com o 
Prof. Evanildo Bechara ocorreu em outubro de 2007, em Bragança, no 
qual participamos e fomos acolhidos como patronos. Depois desse pri-
meiro encontro, temos participado, ininterruptamente, nos dois colóquios 
anuais e só ultimamente apenas num deles. Este convívio com o Prof. 
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Evanildo Bechara tem sido, não só para mim, mas também para todos 
os participantes nos colóquios, extremamente enriquecedor, pela solidez, 
oportunidade e originalidade das suas comunicações, pelo seu afável trato 
humano, pela partilha generosa do seu imenso saber. Estivemos também 
juntos nos colóquios realizados em Florianópolis, Macau e Ourense. 
Tive ainda o privilégio de ser por ele convidado para proferir conferên-
cias na Academia Brasileira de Letras, no Liceu Literário Português e 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A ele devo também o seu 
empenho na minha eleição, em 2016, como sócio correspondente da 
Academia Brasileira de Letras, o que muito me honrou. Foi também ele 
que promoveu a publicação, em 2012, pela Editora Lexikon, da minha 
tese de licenciatura em Filologia Românica, intitulada A Arte de Mandar 
em Português, que, apesar do seu carácter inovador no domínio da sintaxe 
e de ter obtido uma alta classificação, manteve-se inédita ao longo de 
cinquenta anos, já que foi defendida em 1961, justamente no ano em que 
Evanildo Bechara publicou a 1ª edição da Moderna Gramática Portuguesa.

Bem-haja, pois, Prof. Evanildo Bechara, por esta afetuosa e enri-
quecedora convivência! Bem-haja pelo seu exemplar e profícuo trabalho 
em prol da língua portuguesa e da Lusofonia. Bem-haja pela sua riquís-
sima obra científica, pela revitalização do ensino da língua, pelos inova-
dores manuais de gramática que tem posto ao serviço de uma docência 
do português mais esclarecida e mais eficiente! Desejo-lhe calorosamente 
muitos anos de vida e que continue assim ativo para exemplo de todos 
nós e, sobretudo, das gerações mais jovens!
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Manoel P. Ribeiro1

Após o lançamento de Princípios de Linguística Geral, de Ferdinand 
de Saussure,2 os estudos linguísticos receberam uma atenção incomum. 
No Brasil, surgem dezenas de trabalhos de grande importância para o 
ensino de Língua Portuguesa. Citaremos apenas alguns nomes, como: 
Antônio Suárez Abreu, Manuel Said Ali, Evanildo Bechara, Antônio 
Pio de Assumpção Jr., José Carlos de Azeredo, Leodegário de Azevedo 
Filho, Margarida Basílio, Leonor Scliar Cabral, Alice Cafezeiro, Dinah 
Callou, Yonne Leite, Joaquim Mattoso Câmara Jr., Alberto Basílio da 
Costa Carneiro, Flávia de Barros Carone, Castelar de Carvalho, Jairo 
Dias de Carvalho, Nelly Carvalho, Wagner de Castro, Ricardo Stavola 
Cavaliere, Antônio José Chediak, Nícia de Andrade Verdini Clare, 
Sônia Bastos Borba Costa, Albertina Cunha & Maria Alice Azevedo 
Altgott, Celso Cunha, Cilene da Cunha Pereira, Sílvio Elia, Hamilton 
Elia, Carlos Alberto Faraco, Leonor Lopes Fávero e Ingedore G. 
Villaça Koch, Luiz César Saraiva Feijó, Francisco Fernandes & Celso 
Pedro Luft, Carlota Ferreira e Suzana Cardoso, Francisco Filipak, José 
Luiz Fiorin, Horácio Rolim de Freitas, José Vinicius Marinho Frias, 
OthonMoacir Garcia, Sigrid Castro Gavazzi, João Wanderley Geraldi, 
José Gualda Dantas, Mansur R.F. Guérios, Magda Soares Guimarães, 
Olmar Guterres da Silveira, Claudio Cezar Henriques, Antônio Houaiss, 
Rodolfo Ilari, Zélio dos Santos Jota, R. Magalhães Júnior, Valter Kehdi, 

1 Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e integrante da Academia 
Brasileira de Filologia (Abrafil).

2 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1970 [1916].
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Ângela Kleimann, Adriano da Gama Kury, Luis Carlos Lessa, Rocha 
Lima, Edward Lopes, José Rebouças Macambira, Walmírio Macedo, R. 
Magalhães Júnior, Luiz Antônio Marcuschi, Bethania Mariani, Maria 
Helena Marins, Ozanir Roberti Martins, Wilson Martins, Gladis 
Massini-Cagliari, Manoel Pinto Ribeiro, Gladstone Chaves de Melo, 
José Lemos Monteiro, Fernanda Mussalim & Anna Christina, Antenor 
Nascentes, Waldemar Ferreira Neto, João Luiz Ney, José Oiticica, Luiz 
Antônio Oliani, Helênio Fonseca de Oliveira, Eni Orlandi, Cidmar 
Teodoro Pais, José Geraldo Paredes, Alexandre Passos, Maria Aparecida 
Lino Pauliukonis & Sigrid Gavazzi, Mário Perini, Décio Pignatari, Mário 
Pinto, Marialice Pitaguari et alii, Mario Antônio Faustino Porto, Mário 
Prata, Dino Pretti, Domício Proença Filho, Hilma Pereira Ranauro, 
Mônica Rector, Tânia Maria Bezerra Rodrigues, Paulo Rónai, Maria 
Carlota Rosa, Antônio Sandmann, Danton Pedro dos Santos & Alcides 
Lopes, Francisco Venceslau dos Santos, Amós Coêlho da Silva & Airto 
Ceolin Montagner, Deonísio da Silva, Euclides Carneiro da Silva, Maria 
Emília Barcelos da Silva, Thais Cristófaro Silva, Serafim da Silva Neto, 
Sousa da Silveira, Darcília Simões, Álvaro José de Souza, Luiz Marques 
de Souza, Roberto Acízelo, Gilberto Mendonça Teles, Carlos Eduardo 
Falcão Uchoa, Maia da Graça Costa Val, André Valente, Antônio Carlos 
dos Santos Xavier.

As grandes obras do Prof. Evanildo Bechara
Cabe salientar as grandes obras do Prof. Evanildo Bechara: Moderna 

Gramática Portuguesa,3 já em 38ª edição, Lições de Português pela Análise 
Sintática,4Ensino da Gramática. Opressão? Liberdade? (1963, 1ª ed.),5Gra-
mática Escolar da Língua Portuguesa.6

O Prof. Evanildo Bechara nasceu em Pernambuco, em 26 de feve-
reiro de 1928, onde concluiu seu curso primário. Veio para o Rio de 
Janeiro em 1940 e, aqui, concluiu seus estudos secundários e universi-
tários. É Bacharel e Licenciado em Letras Neolatinas pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras do Instituto La-Fayette, hoje Universidade 

3 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 38. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2015 [1961].

4 Idem. Lições de português pela análise sintática. 16. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001 [1960].
5 Idem. Ensino de gramática: opressão? Liberdade?. São Paulo: Ática, 1985 [1963].
6 Idem. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
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do Estado do Rio de Janeiro. Cedo, encaminhou-se ao magistério. Aos 17 
anos, publica seu primeiro ensaio: Fenômenos de Intonação, com prefácio 
de Lindolfo Gomes. Um ano antes se aproximara de Manuel Said Ali, 
que lhe imprimiu o gosto dos clássicos e o orientou para os estudos de 
sintaxe e semântica histórica.

Primeiros Ensaios de Língua Portuguesa7 é obra que reúne os 
ensaios escritos e publicados entre os 18 e 25 anos. Em 1954, candidata-
se ao concurso de professor catedrático do Colégio Pedro II, com Estudos 
sobre os Meios de Expressão do Pensamento Concessivo em Português, 
trabalho que, recentemente, foi considerado o primeiro na linha estrutu-
ralista-funcionalista no Brasil.

A Moderna Gramática da Língua Portuguesa (1961)8 contribuiu 
para a divulgação, em compêndio escolar, das novas ideias do estrutura-
lismo americano e europeu introduzidas no Brasil por J. Mattoso Câmara 
Jr. As Lições de Português pela Análise Sintática (1960)9 procuraram con-
cretizar o conceito de que os procedimentos de análise sintática são um 
meio e não um fim para o ensino e o estudo da língua.

Em 1999, surge nova versão da Moderna Gramática Portuguesa 
(Lucerna), que se beneficia do estruturalismo funcional de Eugênio 
Coseriu e do seu discípulo José Herculano de Carvalho, com o aprofun-
damento do patrimônio teórico haurido em Said Ali, Epifânio Dias e 
Mattoso Câmara Jr.

Submeteu-se a concurso de provas e títulos no Colégio Pedro 
II e em mais quatro instituições de ensino médio, para as cátedras de 
Língua Portuguesa do Instituto de Educação do Rio de Janeiro e da 
Universidade Federal Fluminense, de livre-docente da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras do Instituto LaFayette e da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Fundou e dirigiu as revistas Littera (16 números)10 e Confluência, 
até 2000 com vinte números publicados.11

7 Idem. Primeiros ensaios de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1954.
8 BECHARA, 2015 [1961].
9 Idem. Lições de português pela análise sintática. 16. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001 [1960].
10 Littera – Revista para professor de português e de literaturas de língua portuguesa. 16 

vol. Rio de Janeiro: Grifo, 1971-1976.
11 Confluência – Revista do Instituto de Língua portuguesa. ISSN: 1415-7403. 45 vol. Rio de 

Janeiro: Liceu Literário Português, 1990-2013.
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Foi bolsista do Governo da Espanha, em 1961-1962, quando 
teve oportunidade de aperfeiçoar seus estudos de filologia românica em 
Madri, com Dámaso Alonso.

Foi professor titular-visitante da Universidade de Colônia (1971-
1972) e da Universidade de Coimbra (1987-1989), que o galardoou com 
o título de doutor honoris causa, em novembro de 2000.

Ainda em novembro, foi eleito para a Academia de Ciências de 
Lisboa, e, no mês seguinte, para a Academia Brasileira de Letras. Membro 
da Sociedade Brasileira de Romanistas e do Pen Clube. Integra o Comitê 
Científico da Revue de Linguistique de Linguistique Romane. Foi agraciado 
com as medalhas Anchieta, Oscar Nobiling, Isidoro de Sevilha e Serafim 
da Silva Neto.

Outras obras
Fenômenos de Intonação (1948),12 O Futuro Românico (tese de con-

curso, 1962),13 Estudos sobre a Sintaxe Nominal na Peregrinatio Aetheriae 
(tese de concurso, 1963),14 A Contribuição de M. Said Ali para a Filologia 
Portuguesa (tese de concurso, 1968),15 Os Estudos sobre Os Lusíadas, de José 
Maria Rodrigues (tese de concurso, 1972),16 Curso Moderno de Português 
(2 vol., 1968-1969),17 Guias de Estudo de Língua Portuguesa (org., 4 
vol., 1977),18 As Fases Históricas da Língua Portuguesa (tese de concurso, 
1985),19 além de numerosos artigos em jornais, revistas e atas de congres-
sos nacionais e estrangeiros.

12 BECHARA, Evanildo. Fenômenos de intonação: um capítulo de fonética expressiva. Rio 
de Janeiro: Edição do Autor, 1948.

13 Idem. O futuro em românico. Livre-Docência em Filologia Românica. Universidade do 
Estado da Guanabara [atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro], 1962.

14 BECHARA. Estudos sobre a Sintaxe Nominal na Peregrinatio Aetheriae. Cátedra de 
Filologia Românica. Universidade do Estado da Guanabara [atual Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro], 1963.

15 Idem. A contribuição de M. Said Ali para a Filologia Portuguesa. Cátedra de Língua e 
Literatura Portuguesa do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, 1968.

16 Idem. Estudos camonianos de Epifânio Dias e José Maria Rodrigues. Tese de concurso 
para Professor Titular – Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
1972.

17 Idem. Curso Moderno de Português. 2 v. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968-1969.
18  Idem. (Org.). Guias de estudo de língua e de linguagem. 3 v. Niterói, RJ: Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro/Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 1977.
19 Idem. As fases históricas da língua portuguesa: tentativa de proposta de nova perio-

dização. Tese de concurso para Professor Titular de Língua Portuguesa – Universidade 
Federal Fluminense, 1985.
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Preparou e anotou a seleta de Bernardo Elis (com Gilberto Mendonça 
Teles)20 e a Antologia de Os Lusíadas (com Segismundo Spina).21

Análise de duas obras
1. Moderna Gramática Portuguesa
A Moderna Gramática Portuguesa (2015 [1961]) é, sem dúvida, 

a obra do Mestre Bechara que revolucionou o ensino de gramática no 
Brasil, tanto no nível secundário quanto no universitário. Nessa obra, 
Bechara começa dissertando sobre uma breve história da língua portu-
guesa. Mostra as dimensões universais da linguagem e os atos linguísti-
cos, que se organizam em sistemas de isoglossas, denominados tradicio-
nalmente línguas. Só de modo geral se pensa em linguagem como um só 
sistema de signos – isto é, de línguas –, diversidade que varia entre países, 
entre comunidades sociais ou outros grupos de falantes. A realidade con-
creta da linguagem é o ato linguístico, ou seja, é cada unidade de comuni-
cação da linguagem humana, seja uma palavra ou frase.

“Os atos linguísticos não se realizam idênticos de falante para 
falante de uma mesma comunidade linguística, e até num só falante, em 
circunstâncias diferentes”, ensina Bechara.22

A diversidade não ocorre apenas na forma material do ato linguís-
tico, ou seja, na sua expressão (forma material) e no conteúdo (signi-
ficado). Se não houvesse essa aparente identidade, não seria possível a 
comunicação, pois ela é a finalidade fundamental da linguagem.

O sistema de isoglossas pode ser muito extenso, de modo que abar-
que uma língua histórica e todos os falantes de uma larga comunidade, no 
seu conjunto geográfico, social e individual (língua portuguesa, espanhola 
etc.); pode ser menos extensa, língua portuguesa da modalidade euro-
peia (Portugal), da modalidade americana (Brasil), da África. Assim tam-
bém acontece com o inglês, o alemão ou qualquer outra língua. Pode ser 
menos extensa, do ponto de vista espacial (português do Rio de Janeiro, 
de Lisboa), português literário das várias regiões. Enfim, o conceito de 

20 BECHARA, E.,ÉLIS, Bernardo. Apresentação. In: TELES, Gilberto Mendonça (Org.). 
Seleta de Bernardo Élis. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1976.

21 BECHARA, E.; SPINA, Segismundo. Os Lusíadas de Luís de Camões: antologia. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 1999 [Editora Grifo / INL-MEC, 1973].

22 BECHARA, 2015.
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língua varia de acordo como o entendimento mais largo ou estreito que 
se atribui à extensão do conjunto de atos linguísticos comuns.

Descreve, também, os planos e níveis da linguagem. Há três pla-
nos: a. universal ou do falar em geral; b. histórico ou da língua concreta; 
c. individual. O discurso – bem como o texto como seu produto – está 
determinado por quatro fatores: o falante, o destinatário, o ambiente e a 
intencionalidade.

Essa atividade real de falar apresenta três pontos de vista diferentes: 
a. como a própria a atividade, como falar e entender, como atividade cria-
dora, para dizer algo novo e com capacidade de criar um saber linguístico. 
É a enérgeia. Uma língua é “forma” e “potência” de uma enérgeia; b. como 
o saber que está subjacente à atividade, ou seja, como a competência, que 
Aristóteles chamava de dínamis; c. como o produto criado pela atividade 
do falar individual: como obra ou érgon: o texto.

O falar revela um saber: esses três níveis correspondem a três pla-
nos ou tipos de saber linguístico:

a. O falar em geral: o saber elocutivo, ou competência linguística geral, 
que não é falar uma língua particular, mas sim, ao falar com qualquer 
língua, fazê-lo de acordo com os princípios da congruência em relação 
aos padrões universais do pensamento; b. falar em uma língua particu-
lar corresponde ao saber histórico (saber idiomático), ou competência 
linguística particular, com a tradição linguística historicamente determi-
nada de uma comunidade; c. o falar individual relacionado com a forma 
de elaborar de acordo com situações determinadas corresponde ao saber 
expressivo ou competência textual. É um saber técnico (gr. téchne), um 
saber fazer gramatical de uma língua particular que pode ir além do já 
criado nessa língua. A língua não é, na essência, érgon “produto”, “coisa 
feita”, mas enérgeia, “atividade”, atividade criadora, ou seja, vai além da 
técnica “aprendida”, além do saber (dínamis).

Juízos de valor
a. saber elocutivo que corresponde à norma da congruência: os pro-

cedimentos em concordância com os princípios do pensar, autônomos ou 
independentes dos juízos que se referem à língua particular e ao texto; 
b. ao saber idiomático corresponde à norma da correção, historicamente 
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estabelecida e corrente na comunidade que a pratica; c. o saber expressivo 
corresponde à constituição de textos levante em conta o falante, o des-
tinatário, o objeto ou a situação, critério mais complexo e independente 
do critério de correção em relação à língua particular e do critério de 
congruência em relação ao falar em geral.

Três tipos de conteúdo linguístico
a. Ao plano linguístico geral corresponde a designação (ou referên-

cia), ou seja, a referência a uma realidade extralinguística, a um estado 
de coisas extralinguístico; b. ao plano linguístico particular corresponde o 
sentido. O sentido se manifesta no plano individual do discurso.

A obra trata ainda do que se entende por língua histórica e língua 
funcional, dos conceitos de estrutura e arquitetura, de conhecimento da 
língua e conhecimento das “coisas”, de linguagem e metalinguagem, de 
sincronia e diacronia, técnica livre do discurso e discurso repetido, de 
sistema, norma, fala e tipo linguístico.

Descreve três tipos de conteúdo linguístico: designação (ou refe-
rência); o significado, ou seja, o conteúdo dado linguisticamente em uma 
língua particular; o sentido que é dito por meio do texto, isto é, o especial 
dado linguisticamente em uma língua particular, que corresponde às ati-
tudes, intenções ou suposições do falante.

Descreve língua histórica e língua funcional, tratando do espaço 
geográfico com os diferentes dialetos (variação diatópica) e da relativa 
uniformidade no espaço que se denomina sintópica.

No nível sociocultural, há os diferentes níveis de língua e estratos 
ou camadas socioculturais (diastrática) enquanto a relativa uniformidade 
correspondente se diz sinestrática ou sinstrática, também conhecida por 
dialeto social. No estilo ou aspecto expressivo, a diferença se diz diafá-
sica, enquanto a relativa uniformidade correspondente se diz sinfásica ou 
homogeneidade estilística.

Afirma que, num discurso e texto, pode aparecer mais de uma lín-
gua funcional quando se mudam as circunstâncias e fatores (destinatário, 
objeto, situação). Todo falante de uma língua histórica é plurilíngue, pois 
domina ativa ou passivamente mais de uma língua funcional.

A seguir trata dos extratos gramaticais: texto, oração, cláusula, grupo 
de palavra, palavra.
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Disserta sobre a estrutura e arquitetura. Estrutura é a descrição 
das oposições funcionais na expressão e no conteúdo da mesma técnica 
idiomática, isto é, a homogeneidade de uma língua funcional.

Arquitetura é o registro da diversidade interna de uma língua his-
tórica, onde coexistem, para funções análogas, formas distintas e vice-
versa, isto é, diversidade de línguas funcionais. É necessário ainda: 1. 
conhecimento da língua e conhecimento das “coisas”(incluídos aí os seres 
vivos); 2. linguagem e metalinguagem; 3. Sincronia e diacronia; 4. Técnica 
livre e “discurso repetido”.

Conhecimento da língua e conhecimento das “coisas”
No saber histórico, não contamos somente com fatos linguísticos, 

mas também com outras tradições ligadas a “coisas” ou mundo 
extralinguístico. A evocação resulta apenas do conhecimento que temos, 
por exemplo, de um animal (por exemplo, “macaco velho não põe a mão 
em cumbuca”), de sua participação em histórias, especialmente do fol-
clore brasileiro.

Linguagem e metalinguagem
A metalinguagem é um uso linguístico cujo objeto é também uma 

linguagem. A linguagem, também chamada linguagem primária, não é 
uma linguagem que tem por objeto uma linguagem. A metalinguagem 
pode manifestar uma técnica, um saber próprio em uma determinada 
tradição linguística. Como exemplo, na metalinguagem diz-se sem artigo 
“Homem é um dissílabo”, enquanto na linguagem primária se diz com 
artigo “O homem trabalha”. 

Sincronia e diacronia
Sincronia é a referência à língua em um dado momento do seu 

percurso histórico. Por diacronia se entende a referência à língua através 
do tempo, isto é, como história da língua.

Estado da língua real e sincronia
No estado de língua real, também está explícita uma dimensão 

diacrônica, já que os falantes, principalmente de comunidades com larga 
tradição de língua escrita, têm consciência de que certas formas são mais 
antigas que outras; que algumas se usam e que outras são recentes.
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Técnica livre do discurso e discurso repetido
Essa distinção é necessária porque as tradições linguísticas não só 

contêm técnica para falar, mas ainda linguagem já falada. Técnica livre: 
elementos constitutivos da língua e as regras “atuais”, relativas às suas 
modificação e combinação. Abarca as palavras e os instrumentos e pro-
cedimentos léxicos e gramaticais. O discurso repetido abarca tudo aquilo 
que, no falar de uma comunidade, se repete mais ou menos uniforme-
mente, como algo “já dito”.

Sistema, norma, fala e tipo linguístico
Os quatro planos de estruturação

O falar
O falar, que é do plano da realização, isto é, uma técnica idiomática 

efetivamente realizada, e três planos de técnica ou de saber enquanto tal: 
a norma, o sistema e o tipo linguístico, que dizem respeito exclusiva-
mente à estruturação de uma mesma técnica idiomática, em oposição 
à arquitetura, que, como já vimos, diz respeito à diversidade interna da 
língua histórica, com seu conjunto de línguas funcionais, em parte coin-
cidentes e em parte diferentes umas das outras.

A norma
A norma contém tudo o que na língua não é funcional, mas 

que é tradicional, comum e constante, tudo o que se diz “assim e não 
de outra maneira”.

O sistema
O sistema contém apenas as oposições funcionais, os traços distinti-

vos necessários e indispensáveis para que uma unidade da língua (quer no 
plano da expressão ou do conteúdo), não se confunda com outra unidade.

O tipo linguístico
É o mais alto plano que se pode comprovar da técnica da língua. É 

o conjunto coerente de categorias funcionais e de tipos de procedimentos 
materiais que configuram um sistema ou diferentes sistemas.
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Compreende as categorias de oposições de expressão e de conteúdo 
e os tipos de funções. Enquanto o sistema é sistema de possibilidades em 
relação à norma, o tipo é sistema de possibilidades em relação ao sistema.

Propriedades dos estratos de estruturação gramatical
Os estratos gramaticais
Os estratos possíveis são, pela ordem ascendente: o elemento 

mínimo (monema), a palavra gramatical, o grupo de palavras, a cláusula, 
a oração e o texto.

Casa- e –s são monemas do ponto de vista de sua função gramati-
cal, pois –s é pluralizador e casa- o pluralizado, e o sintagma inteiro casas 
é o plural.

O autor mostra também as propriedades dos extratos de estrutu-
ração gramatical:

A superordenação (ou hipertaxe), a subordinação (ou hipotaxe), 
a coordenação e a substituição (ou antitaxe)
A hipertaxe ou superordenação
“A hipertaxe ou superordenação é a propriedade pela qual uma 

unidade de um extrato inferior pode funcionar por si só – isto é, com-
binando-se com zero – em estratos superiores, podendo chegar até ao 
estrato do texto e, aí, opor-se a unidades próprias desse novo estrato”.23

A hipotaxe ou subordinação
É a propriedade oposta à hipertaxe: consiste na possibilidade de 

uma unidade correspondente a um estrato superior poder funcionar num 
estrato inferior, ou em estratos inferiores. Uma oração passa a funcionar 
como membro de outra.

Parataxe ou coordenação
Consiste na propriedade segundo a qual duas ou mais unidades de 

um mesmo estrato funcional podem combinar-se nesse mesmo nível para 
constituir, no mesmo estrato, uma nova unidade suscetível de contrair 
relações sintagmáticas próprias das unidades simples deste estrato.

23 BECHARA, 2015 [1961].
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O que caracteriza a parataxe é a circunstância de que unidades 
combinadas são equivalentes. Do ponto de vista gramatical, isto é, uma 
não determina a outra, de modo que a unidade resultante da combinação 
é também gramaticalmente equivalente às unidades combinadas. Não 
passam a estrato de estruturação superior. Duas palavras combinadas 
persistem no nível da palavra e não constituem um “grupo de palavras”, 
como se passassem ao nível imediatamente superior.

Podem-se coordenar orações de mesma função, palavras e grupos 
de palavras de mesmas funções (sujeito, complemento, adjunto) e até pre-
posições e conjunções do estrato de monemas, como com e sem, e ou ou.

Antitaxe ou substituição
Propriedade mediante a qual uma unidade de qualquer estrato gra-

matical já presente ou virtualmente presente (“prevista”) na cadeia falada 
(quer no discurso individual, quer no diálogo), podendo a unidade que 
substitui ser parte da unidade substituída, com idêntica função ou mesmo 
zero. Veja-se o caso de pronomes que substituem (representam) lexemas, 
inclusive lexemas inexistentes como tais na língua, casos dos neutros (isto, 
isso, aquilo), que podem referir-se a um fato, a uma circunstância ou a 
uma situação.

O fenômeno da antitaxe é uma realidade de muito maior ampli-
tude e diz respeito, em princípio, a todos os estratos gramaticais.

Dialeto – língua acomum – língua exemplar. Correção e 
exemplaridade
Gramática científica e gramática normativa. Divisões da gramática 

e disciplinas afins. Linguística do texto.
Língua comum – Bechara nos mostra que há uma diversidade na 

unidade e uma unidade na diversidade. Por motivações de ordem política 
e cultural, tendem os falantes a procurar, graças a um largo período his-
tórico, um veículo comum de comunicação que manifeste a unidade que 
envolve e sedimenta as várias comunidades em questão. Um dialeto que 
apresenta as melhores condições políticas e culturais se apresenta como 
espelho da unidade que deseja refletir o bloco das comunicações irmana-
das: é a língua comum.
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Em Portugal, é o dialeto falado na região Entre Douro e Minho 
(ou interamnense), sede do Governo e da instrução superior. É a língua 
portuguesa ou português. Isso ocorre por toda parte, em qualquer país. Ha 
uma uniformidade relativa que é mais frequente quando a língua comum 
é usada em países diferentes. É o que ocorre com Brasil e Portugal.

O exemplar e o correto
Há de distinguir-se, cuidadosamente, o exemplar do correto, por-

que pertencem a planos conceituais diferentes. O exemplar é uma forma 
eleita entre as várias formas de falar que constituem a língua histórica, 
razão por que o eleito não é nem correto nem incorreto.

Quando se fala do correto, que é um juízo de valor, fala-se de uma 
conformidade com tal ou qual estrutura com talou qual estrutura de uma 
língua funcional de qualquer variedade diatópica, diastrática ou diafásica. 
O modo exemplar pertence às arquiteturas da língua histórica, enquanto 
que o correto (ou incorreto) se situa no plano da estrutura da língua fun-
cional. Cada língua funcional tem sua própria correção à medida que se 
trata de um modo de falar que existe historicamente.

Âmbitos de estudo da gramática
Fonética e fonologia. Sistema gráfico. Alfabeto fonético. Gramática 

e estilística. Morfossintaxe. Lexicologia. Outros tipos de gramática.
O Prof. Bechara passa, então, a descrever cada um desses tipos.

Enfim, a Moderna gramática portuguesa é obra indispensável nos 
estudos secundários e universitários da Língua Portuguesa.
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AS fASES Do romAnço gAlEgo-PorTuguêS 
E Do PorTuguêS SEgunDo AS PESquISAS 

DE EvAnIlDo BEChArA

Marcelo Moraes Caetano1

Evanildo Bechara possui um dos mais lúcidos balizamentos da 
História da Língua Portuguesa.  

Comentaremos sua empreitada no tocante ao período do século 
VIII até o século XVII, por ser aquele em que a gênese da língua portu-
guesa, já em liame estreito com o romanço galego-português, vem à luz 
e se desenvolve, posteriormente, até o português moderno. Para além do 
século XVII, avançamos sinopticamente, guiados por Bechara, sobre as 
balizas que demonstram a arquitetura da língua portuguesa até o por-
tuguês moderno. Terminamos ainda este artigo com um pequeno rol de 
divergências, no português contemporâneo, entre a variante de Portugal 
e a variante do Brasil.

No século VIII, as investidas árabes na Península Ibérica, que já 
existiam desde a noite dos tempos, acirraram-se. Em 711 d.C., árabes e 
berberes do Maghreb, seguidores do Islã, entram na Península. 

É preciso retroceder por um instante. De 409 a 711, há uma 
forte aceleração da passagem do latim imperial para o protorromance, 
surgindo certas isoglossas, como a da parte ocidental, de onde sairá o 
galego-português, e a da parte central da Península, de onde surgirão o 
leonês e o castelhano.

1 Mestre em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio, Doutor em Língua Portuguesa pela 
Uerj, Professor Adjunto de Língua Portuguesa e Filologia Românica da Uerj, Membro da 
Academia Brasileira de Filologia, do PEN Clube (Rio-Londres) e da Académie des Arts, 
Sciences et Lettres de Paris.
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Entre os séculos VIII e XII, configuram-se circunstâncias linguís-
ticas capazes de criar a deriva do protorromance galego-português, que, a 
partir do marco miliário de 1214, com o “Testamento de D. Afonso II”, 
rompe-se definitivamente em galego e português, dois idiomas distin-
tos. Trata-se, arqueologicamente, da data de nascimento da língua por-
tuguesa. “Surgirá, assim, nos séculos IX a XII, o galego-português, cujos 
primeiros textos escritos aparecerão somente no século XIII”.2

Quando a língua portuguesa começou a ser escrita – no início 
do século XIII – seu léxico reunia cerca de 80% de palavras de 
origem latina e outros cerca de 20% de palavras pré-romanas, 
germânicas e árabes.3

Voltando um pouco aos árabes muçulmanos, estes exercem domí-
nio sobre os cristãos e os judeus da Península Ibérica até o século XI. 
Al-Mansur destrói Compostela, na Galiza, em 997. É o apogeu do 
Califado de Córdova, como lembra Teyssier. 

Perto do ano 1000, no entanto, os cristãos começam a expulsar os 
mouros para o sul da Península. Em 1128, na Batalha de São Mamede, 
Afonso I (Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha) separa-
se de seu primo Afonso VII, rei de Castela e Leão. Forma-se, logo em 
seguida, com o reconhecimento do Rei Afonso I, o reino autônomo de 
Portugal (1140). Com o Tratado de Windsor (1386), a comunidade 
internacional reconhece a Dinastia de Avis e, pois, o Reino de Portugal.

Entre o século XIII e metade ou final do XIV (o ano 1350 é con-
siderado lapidar), embora o certificado de alforria da língua portuguesa já 
se tivesse dado (1214, “Testamento de D. Afonso II”, como visto), e até a 
chancela geográfica corroborasse a isoglossa portuguesa (a independência 
de Portugal, em 1128 e a criação do Reino em 1140, com a ratificação de 
1386), filólogos concluíram a existência de um período chamado trovado-
resco, cuja característica, não única, era a convivência de um romance gale-
go-português que, apesar das muitas semelhanças, apresentava já, tam-
bém, muitas distinções. Bechara nos mostrará em pormenores a questão.

Serafim da Silva Neto inicia esta fase — a qual denomina “arcaica” 

2 TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 15.
3 AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 2000, p. 72.
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— a partir do século XII e a estenderá até o século XVI. Cremos que o 
século XII seja de fato relevante pela presença de D. Sancho I, notável 
figura na expulsão dos árabes (a Reconquista), com traços evidentes na 
História Interna da língua portuguesa.

Bechara assinala o que segue relativo à época de que falo (Bechara 
o estende até o fim do século XIV, e não apenas ao ano 1350). Considero 
importante expor as balizas que seguem para reiterar o que sempre nos 
alertou a mestra Carolina Michaëlis quando falava do terreno escorrega-
dio que se pisava quando se busca definir o que vem a ser um “romance” 
ou “romanço”. 

Serafim da Silva Neto, em dado momento, sucintamente assim 
estabelece: “Romanço é um falar intermediário entre o latim corrente e as 
línguas neolatinas. Ao romanço falado na Lusitânia, que vai até o século 
IX, chamaremos lusitânico”.4

Apresentamos agora as balizas conferidas por Bechara no que 
tange à separação entre o português e o galego na fase conhecida com 
frequência exclusivamente como a fase do romanço galego-português:

Fatos tipicamente portugueses:
a) O pronome tudo;
b) A tendência para mudar o átono em u, quer em posição 

de sílaba inicial (curaçõ), final e em palavras enclíticas 
(nus, vus, de pus);

c) A forma palavra;
d) As formas verbais louvar e ouvir;
e) A terminação –emento;
f)  As terminações –oos (de –ones);
g) As grafias lh e nh; mh, bh e vh, onde o h vale por i.

Fatos tipicamente galegos:
h) a forma reina (de regina), em oposição o resultado rainna, 

típico do português;
i)  o pronome che, em face do português te;
j)  a desinência verbal –sche (-ste)

4 SILVA NETO, Serafim. Introdução ao estudo da filologia portuguesa. 2. Edição. Rio de 
Janeiro: Grifo, 1976, p. 86.
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k) a desinência –o na 3ª. Pess. S. do pret. Perfeito;
l)  i e u metafônicos (por e e o, respectivamente) na  conju-

gação (pidimos, fugir);
m) a grafia x por s (xe, xi, por se)
n) a alternância b / v;
o) –eí- (oriundo de –aí-: einde, seir);
p) –oi- (oriundo de u + i)
q) A terminação –aas por –aes (–ais), do latim ales (oficiaas);
r)  Empréstimos castelhanos (tais como si por se, –d e –t por 

–de; conservação do –l- e do –n-; le / li por lle / lli). 

Sabendo-se que muitas dessas formas concorrem num mesmo 
texto dessa fase primitiva, é um profundo estudo da frequência 
de determinados fatos que vai decidir a procedência galega ou 
portuguesa dessa unidade entendida por galego-português.5

Muitos estudiosos têm se debruçado sobre a periodização da 
História Interna da língua portuguesa, estabelecendo balizas em que se 
possam fiar para determinar o fim de uma fase, a transição a outra e, 
enfim, o estabelecimento desta outra. 

As primeiras tentativas de periodização, pelo que indicam os filólo-
gos eminentes, estão em Fernão de Oliveira (1536), João de Barros (1540), 
Pero de Magalhães Gândavo (1574), Duarte Nunes de Leão (1576) e, 
certamente, até em eruditos anteriores a eles, antes da Renascença. Os 
séculos XIV e XV, como salienta Sylvain Auroux em A revolução tecno-
lógica da gramatização (1992), são os séculos exatamente do início da 
normatização gramaticográfica e lexicográfica. Dicionários e gramáticas 
foram escritos em todo o Ocidente europeu. 

Das línguas neolatinas, a primeira gramática de que temos registro 
é a de Nebrija (da língua castelhana), de 1492. O mesmo Antonio de 
Nebrija publicou um dicionário Latim-Espanhol, no mesmo ano 1492, 
e seu subsequente dicionário Espanhol-Latim em 1495. A primeira gra-
mática portuguesa é a de Fernão de Oliveira. O primeiro dicionário da 
língua portuguesa, no entanto, veio muito tardiamente: publicado entre 

5 BECHARA, Evanildo. As fases históricas da língua portuguesa (Tentativa de proposta 
de nova periodização). Tese de concurso para Professor Titular de língua portuguesa da 
Universidade Federal Fluminense. Niterói: UFF, 1985, p. 52.
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1712 e 1728, o Vocabulário português e latino (Vocabulario portuguez e 
latino, no original), do padre Raphael Bluteau, sacerdote de origens bri-
tânica, francesa e portuguesa. Tecnicamente, o primeiro dicionário, assim 
nomeado, da língua portuguesa foi publicado, de fato, apenas em 1789, 
pelo brasileiro (carioca) Antonio de Moraes Silva: trata-se do “Diccionario 
da lingua portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e 
accrescentado por Antonio de Moraes Silva. 

Logicamente, houve dicionários no período colonial brasileiro, 
elaborados no Brasil por jesuítas. Eram bilíngues, e pode ser citado o 
Vocabulário na Língua Brasílica, manuscrito anônimo do Português-Tupi 
do século XVI-XVII. 

Portanto, como se vê, e repetindo as palavras de Ivo Castro, a his-
tória da língua portuguesa começa na história do latim. Para estudar os 
registros históricos da língua portuguesa, desse modo, é preciso incursão 
na filologia românica.

A origem dos estudos de filologia românica é consensual-
mente atribuída às duas obras do alemão Friedrich Diez: Gramatik 
der Romanischen Sprachen (1836) e Etymologisches Wörterbuch der 
Romanischen Sprachen (1854). Seguiu-lhe os passos seu discípulo aus-
tríaco Hugo Schuchardt, com Vokalismus der Vulgärlateins (1866). 
Depois dele, Meyer-Lübke escreveu o capítulo “Die lateinische Sprache 
in den romanischen Ländern”, no 1º volume da obra Grundriss der roma-
nischen Philologie, de Gröber (1888).

Voltando às questões de periodização da língua portuguesa, é con-
cedida a primogenitura dos estudos científicos dessa metodologia de 
periodização, por meio de balizas arqueologicamente documentadas, a 
Antônio das Neves Pereira, no fim do século XVIII. 

Muito próximo a ele, está Francisco Adolfo Coelho, que publicou, 
em 1868, obra com este escopo, intitulada A língua portuguesa: fonologia, 
etimologia, morfologia e sintaxe.

Manuel Pacheco da Silva Júnior, com sua Gramática histórica, de 
1878, foi outro nome de envergadura no propósito.

A ele, seguiram-se os estudos de José Leite de Vasconcelos, que, 
após publicar inúmeras obras, consolidou seu nome na filologia, no 
que concerne à história da língua portuguesa, em 1911, com Lições de 
Filologia Portuguesa. 
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A sábia Carolina Michaëlis de Vasconcelos elaborou, entre 1911 e 
1913, o que viria a ser duas obras fundamentais aos estudos da língua por-
tuguesa: Lições de Filologia Portuguesa e Lições práticas de português arcaico.

Em 1917, Augusto Epifânio da Silva Dias tem publicada, postu-
mamente, sua Sintaxe histórica portuguesa.

De Said Ali, a Gramática histórica da língua portuguesa, como nos 
ensina Bechara, foi o concurso editorial das obras Lexeologia (1921) e 
Formação de palavras e sintaxe do português histórico (1923), que não dei-
xaram de imergir profundamente no problema da periodização da his-
tória da língua.

Paul Teyssier foi erudito importante e muito original em suas 
investidas sobre os problemas da língua portuguesa, inclusive a periodiza-
ção ancorada em balizas comprováveis. A primeira edição de sua História 
da língua portuguesa, de 1980, ganha edições até os dias de hoje, dada a 
clareza e a objetividade com que o mestre trata o assunto. 

Naturalmente houve outros estudiosos que contribuíram para 
a questão. Júlio Moreira, J.J. Nunes, Antenor Nascentes, Jacques 
Raimundo, Mário Barreto, Silva Ramos, Sousa da Silveira, Evanildo 
Bechara, Rodrigues Lapa, Celso Cunha, Lindley Cintra, Clóvis 
Monteiro, Silva Neto, Pilar V. Cuesta, Ismael de Lima Coutinho, Rosa 
Virgínia Mattos e Silva, Ivo Castro, Maurer Jr., Mattoso Câmara Jr. e 
muitos outros.

Voltando à fase arcaica, em que, como vimos, o galego e o por-
tuguês ora se fundem, ora de distanciam, o que, diga-se mais uma vez, 
dificulta, na prática, a definição de “romance” ou “romanço” galego-por-
tuguês, Bechara estabelece as seguintes balizas. 

1) Encontros vocálicos átonos ou tônicos em hiato resul-
tantes da queda de consoante intervocálica, passando por 
uma fase de desnasalização quando se trata de –n-: maa, 
ser, viir, soo, nuu, mao, moesteiro, coorar, diaboo, bõo etc.;

2) terminação –om nas formas da 3ª. Declinação latina: ser-
mon (sermom).

3) terminação –on (-om) nas formas verbais oriundas de –
unt: amáron (amárom), quiseron (quiserom) etc.;

4) formas participais em –udo da 2ª. Conjugação: temudo, 
recebudo etc.;
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5) o –d- etimológico da desinência de 2ª. Pess. Plural (no 
pres. Ind., fut. Ind., pres. Subj. e imperativo): amades, 
fazedes, queredes, seeredes, leixedes, fazede etc.;

6) uniformidade genérica nos nomes em –or, –ol-, –ês e –nte;
7) existência de pronomes possessivos femininos de formas 

proclíticas (ma, ta, as) ao lado de formas normais (mha, 
miá, tua, sua), sem que a língua arcaica usasse distinção 
com rigor de emprego.6

A queda das consoantes intervocálicas nessa fase (e nas posterio-
res) concedeu ao português uma de suas características morfológicas mais 
marcantes: a convivência de forças conservadoras e inovadoras na forma-
ção de seu léxico. Essa é uma característica da índole (do Geist, na acep-
ção de Hegel) da língua portuguesa. Exemplos dessa convivência se com-
provam exaustivamente na análise de nosso léxico contemporâneo, onde 
as formas sincopadas (onde houve a queda da consoante intervocálica) 
se estabeleceram sem, contudo, abandonarem cognatos cujos radicais, 
mesmo sincronicamente, reitere-se, mantêm as consoantes sincopadas do 
período arcaico. 

Assim, a síncope do –d- (exceto nas formas verbais, que só será 
constatada na fase posterior), do –l-, do –n- e do –g- revelam sincretismo 
na deriva atual da língua, mostrando a dualidade entre forças tenazes 
e inovadoras da língua portuguesa. Excetuando algumas retomadas ao 
latim que só ocorrerão no classicismo da língua portuguesa (por exemplo 
com Camões, ou mesmo antes, no fim do século XV), as formas divergen-
tes/cognatas não podem ser classificadas como algo artificioso, erudito, 
técnico ou literário, e constituem verdadeira manutenção espontânea no 
nível discursivo espontâneo, vernáculo do idioma. Sobre os empréstimos 
eruditos, falaremos no capítulo 10, seção 10.2.2. São alguns exemplos 
dessas convivências formas como: 

Mão/manual
Pão/panificação
Pé/pedal/pedestre
Lua/lunar
Diabo/diabólico

6 BECHARA, 1985, p. 53-54.
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Mestre/magistério
Vinte/vigésimo

Há uma fase que se prolonga da segunda metade do século XIV 
até a primeira metade do século XVI. Para Bechara, a mesma fase vai 
do início do século XV à primeira metade do século XVI, já que, como 
vimos, ele estende a fase arcaica até o fim do século XIV. Ele a chama de 
fase arcaica-média.

Serafim da Silva Neto, como vimos, abarca as fases a que Bechara 
chama de arcaica e arcaica média sob a única denominação de “português 
arcaico”, que, segundo Silva Neto,7 vai do século XII até o século XVI. 
Já vimos que a Reconquista (com a preeminência de D. Sancho I) ini-
cia, talvez, esta proposta de Silva Neto e ela, por sua vez, engloba toda a 
complexidade, brevemente exposta acima, do caso do galego-português / 
galego e português e o início e estabelecimento da prosa histórica:

O período arcaico divide-se, nitidamente, em duas partes:
1-  a fase trovadoresca, que vai do último terço do século XII até 

1350, ou até 1385 (Aljubarrota). É a galego-portuguesa;
2- a fase da prosa histórica, verdadeira e exclusivamente portu-

guesa, de 1385 até o século XVI.8

Devemos salientar que, na segunda parte apontada por Silva Neto, 
houve também o apogeu da prosa artística portuguesa, com Fernão Lopes, 
que escreveu a partir do início do século XV (circa 1420) as obras Crônica 
de D. Fernando, Crônica de D. Pedro e Crônica de D. João I. Seguiu-se a ele 
Gomes Eanes de Zurara.

Em todo esse período arcaico, segundo a proposta de Silva Neto, 
estabelecem-se, na morfologia portuguesa, mudanças ou assentamentos 
em classes gramaticais como a dos verbos, numerais, pronomes oblíquos áto-
nos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pro-
nomes indefinidos, locuções, advérbios e conjunções.

Alguns exemplos arrolados são os que seguem,9 elaborados sinop-
ticamente (e seletivamente) por mim:

7 SILVA NETO, 1976, p. 85.
8 Ibid., p. 91.
9 SILVA NETO, 1976, p. 100-103.
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Conjugação verbal: perda (síncope) do –d- intervocálico na segunda 
pessoa do plural (falaremos disso um pouco adiante).

Numeral: ũu (< ũnu), ũa (< ũna), çinque, viinte (< viginte), trinta 
(< triginta). Ordinais como seismo e sesmo, significando “sexta parte”. Um 
“distributivo” senhos ( < * selhos < singulos), com o significado de “cada um 
seu” “e tenhamos senhos círios nas maãos açesos” (séc. XIV, apud Leite de 
Vasconcelos, in Liç. De Fil., p. 303).10

Pronome oblíquo: che = te: “bem sabes tu que me deste filho 
non cho pidindo eu a ty”;11 “e fazede de guisa que... xe mi nin 
envy´outra vez querelar”.12

Pronomes demonstrativos: Havia mais pronomes demonstrativos 
na língua arcaica do que na contemporânea. Isso porque ainda coexis-
tiam formas como esta, aquesta, esse, aquesse, esto, aquesto, aquisto, esso, 
aquesso, elo, aquelo, 

Advérbios, conjunções e preposições: alá, aló, acá, ende, em, allende, 
aquende, u (= onde), eire (= ontem), ogano (= este ano), anvidos (= con-
tra a vontade), avonde, avondo (= bastante). Preposições como ata, ataa, 
atees, atem. Conjunções como ca (comparativa ou integrante), porende 
(adversativa), mentre.

A segunda parte que Silva Neto aponta viu, também, florescer o 
gênio da poética de Camões, inserido no contexto do Renascimento. Para 
Ali e Bechara, Camões está, contudo, inscrito em outro contexto.

O Renascimento, o italianismo, o humanismo, a censura 
inquisitorial, a Contrarreforma e o controle da educação pelos 
jesuítas, a reação neoclássica e a Arcádia, o liberalismo e o 
romantismo, o realismo e o naturalismo, etc.13

Rosa Virgínia acrescenta a importância do livro impresso a este 
tempo. A primeira obra impressa em português foi o Tratado de Confissom, 
em 1489.

 Enfatizamos, agora, a fase que se prolonga da segunda metade do 
século XIV até a primeira metade do século XVI.

10 Ibid., p. 101.
11 Test. Velho, III, p. 52, apud SILVA NETO, 1976, p. 101.
12 Ibid..
13 TEYSSIER, 2004, p. 43.
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Bechara (1985) nos ensina que a baliza por excelência é a queda do 
–d–, agora verbal, na desinência da 2ª pessoa do plural, exceto nas formas 
em que hoje ainda persiste. 

Explicitando o caso, havia a forma (vós) sabedes, que se tornou, hoje, 
(vós) sabeis, tendo passado por crase (vós) sabees, cuja ditongação (–ee– > 
–ei–) foi aspecto assimilatório fonético natural. 

O –d– intervocálico na segunda pessoa do plural persiste, ainda 
hoje, em alguns verbos monossilábicos (e seus derivados prefixais), no 
presente do indicativo e nos imperativos (afirmativos) daí oriundos, e em 
verbos com mais de uma sílaba na desinência modo-temporal do futuro 
do subjuntivo e no infinitivo flexionado.

Mestre Said Ali (Gram. Histórica, I, p. 140) lembra que a tendên-
cia da síncope do –d- persiste insistentemente nos sermões de Vieira, ao 
lado, como seria natural, da forma plena: “para (vós) seres bem julgados” 
(5, 83); “se morreres no estado presente, se não chegares a esse depois, 
que há de ser de vós?” (5, 152). “Acredito que este fato se explicaria não 
só pelo prosseguimento da deriva, mas ainda pela razão de já contarem os 
seiscentistas com mecanismos linguísticos outros para distinção entre a 
situação respeitosa e a familiar.”14

A língua até então só possuía o tuteamento (tratamento com 
TU) e o voseamento (tratamento com VÓS) para demonstrar respeito. 
Expressões como mercê, senhoria, graça, excelência (precedidas ou não de 
Vossa), senhor, e verbo na 3ª pessoa do singular só começam a se desen-
volver em 1500, e fixam-se muito tempo depois. Escritores seiscentistas 
estabelecem uma espécie de tentativa de rompimento com essa forma. 

Vem da gramaticalização de Vossa Mercê, como se sabe, o surgi-
mento da forma VOCÊ na língua portuguesa, com todas as consequên-
cias morfológicas e pragmáticas daí provenientes. 

São, portanto, balizas do que Bechara nomeou fase ARCAICA 
MÉDIA (primeira metade do século XV à primeira metade do 
século XVI):

a) A eliminação dos hiatos constituídos por encontros de 
vogais iguais através da crase: a-a / a; e-e / e; i-i / i; o-o 
/o; u-u / u;

b) A confusão fonética das terminações –om de nomes 

14 BECHARA, 1985, p. 56.
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oriundos da 3ª. Declinação com os finais –am e –ão;
c) A normalização da variedade de gênero nos nomes em 

–or/ –ora, –ês / –esa;
d) A eliminação do particípio em –udo da 2ª. Conjugação;
e) A eliminação das formas possessivas femininas ma, ta, 

as.15

O segundo fenômeno — a confusão fonética da terminação –om 
(de –onem e *udinem e de verbos em –unt) com as terminações 
–am (de nomes em –anem e de verbos em –ant) e –ão (de nomes 
em –anum e de –adunt na forma verbal vadunt) — se completou 
durante o século XV, mais particularmente documentado na 
segunda metade do século XV, conforme o testemunho de 
Cancioneiro Geral, em que o final –om desapareceu (exceto 
em bom, com, raramente nom etc.), conservando em arcaísmos 
gráficos que rimam com formas em –am (por exemplo, 
contemplaçom e revellaçom rimam com ermitam).16

Bechara estabelecerá uma “fase moderna”, que se estende da 2ª 
metade do século XVI ao final do século XVII. Assim sendo, Camões 
está, para Bechara, neste contexto, subdividido da proposta anterior, de 
Silva Neto, que vimos.

São características de História Externa e Interna deste período 
exposto por Bechara fatos como o Classicismo português, o Movimento 
Renascentista, a ação gramatical e filológica, segundo Adolfo Coelho, a 
“Gramatização”, segundo Sylvain Auroux, de que já tratamos. Por esse 
prisma, acrescentem-se a Camões as seguintes ponderações de Said Ali:

Camões não foi propriamente o criador do português moderno, 
porque essa linguagem escrita já vinha empregada por outros 
escritores. Libertou-a, sim, de alguns arcaísmos e foi um 
artista consumado e sem rival em burilar a frase portuguesa, 
descobrindo e aproveitando todos os recursos de que dispunha 
o idioma para representar as ideias de modo elegante, enérgico 
e expressivo. Reconhecida a superioridade da linguagem 
camoniana, a sua influência fez-se sentir na literatura de então 
em diante até nossos dias.17

15 BECHARA, 1985, p. 57.
16 Ibid., p. 60.
17 ALI, M. Said. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Acadêmica, 

1971, I, 4.
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Bechara, neste período, estabelece as seguintes balizas:

a) A fixação não pleonástica da negação pré-verbal;
b) Afixação do plural dos nomes em –ão (mãos, cães, leões) 

e do feminino dos adjetivos em –ão (são / sã);
c) A eliminação dos anafóricos (h)i e em como formas 

independentes;
d) A eliminação progressiva da concordância em gênero e 

número do particípio componente de um tempo com-
posto com o complemento direto desse verbo;

e) A progressiva criação de novas formas de tratamento com 
verbo na 3ª pessoa do singular;

f) A progressiva ação analógica do radical do infinitivo 
sobre o radical da 1ª pessoa de muitos verbos, como senço 
/ sinto, menço / minto, arço / ardo etc.;

g) A presença obrigatória do pronome demonstrativo ante-
cedente do pronome relativo em construções do tipo eu 
sou o que, tu és o que, nos somos os que etc. (construção 
que persiste até fins do século XVIII).18

A propósito da letra b) acima por Bechara (o surgimento do –ÃO), 
vale a complementação que segue. A forma –ão do português tem origens 
muito diversas. Ivo Castro (1991, p. 245, com adaptações) nos mostra os 
principais casos dessa convergência (muitas vezes homeotrópica): Vadunt 
> vão; por analogia: dam, estam, som > dão, estão; Cã > cão; Visõ > visão.

Reunimos, de nossa parte, as principais formas que, desde o latim 
clássico, passando pelo português arcaico, originaram o –ão em português 
moderno e contemporâneo.

     Latim clássico  >       Português arcaico    > Final do séc. XV

-AM (por ex. TAM)  > -ã         >
-ANT (3ª p. do pl.)   > -ã         >               –ÃO
-ĀNEM (acus. Sing.) > -ã         >

-ŬM (p. ex. SUM)  > -õ         >
-ŬNT (3ª p. do pl.)  > -õ         >               –ÃO

18 BECHARA, 1985, p. 64. 
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-ŌNEM (acus. sing.) > -õ         >
-ŬDĬNEM (acus. sing.) > -õ         >

-ĀNUM (acus. Sing.) > -ão         >
-ADŬNT (p. ex. VADŬNT)  > -ão         >               –ÃO 

Como sabemos, os plurais de substantivos e adjetivos terminados 
em –ÃO se formarão, mais tarde, remontando exatamente ao étimo latino 
originário dos radicais:

Mano > Mão > Mãos
Leone > Leão > Leões
Pane > Pão > Pães

A propósito, também os plurais de palavras em que houve a sín-
cope do –l- intervocálico se estabeleceram: soles > soes > sóis; civiles > 
civis; azules > azuis.  

Naturalmente, há marcas da língua portuguesa da variante 
brasileira nos domínios fonético, morfológico, sintático, estilístico, 
discursivo, pragmático etc. Ivo Castro (1991) assevera que as condições 
externas para a separação entre as variantes europeia e brasileira da língua 
portuguesa cessaram no século XIX. Seguindo seus passos, firmo algumas 
balizas do português variante brasileira (quase sempre oral, aqui):

1) Pronomes pessoais átonos em próclise mesmo em início 
absoluto: “Me traz água”.

2) Uso do pronome pessoal oblíquo como sujeito em algu-
mas variantes socioculturais: “Pra mim fazer”.

3) Pronome pessoal reto em função de objeto em algumas 
variantes socioculturais: “Eu vi ela”.

4) Simplificação dos paradigmas flexionais dos verbos em 
algumas variantes socioculturais: Eu versus Não Eu/
supressão do Vós: Eu amo, tu ama, ele ama, você ama, a 
gente ama, nós ama, eles ama.

5) Variação em número de apenas um elemento do sintagma 
nominal (o primeiro), seja ele um determinante, seja ele o 
núcleo, em algumas variantes socioculturais: “Os menino 
alto”; “Meninos comportado”. 
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6) Uso do pronome reto como sujeito em orações subordi-
nadas cujas principais possuam verbos causativos ou sen-
sitivos: “Deixa eu ver” / “Escutei ele falar”

7) Uso do pronome reto como sujeito, seguido de gerúndio, 
e não de infinitivo, em orações subordinadas cujas princi-
pais possuam verbos sensitivos: “Escutei ele falando”.

Algumas dessas balizas, entretanto, ainda apresentam caracte-
rísticas de estigmas em determinados domínios discursivos. Com isso, 
podem ser categorizadas dentro de uma das fases que levam da varia-
ção à mudança, estabelecidas por Fernando Tarallo segundo os princí-
pios da sociolinguística variacionista de Labov: 1) fatores condicionado-
res; 2) encaixamento; 3) avaliação; 4) transição; 5) implementação. Para 
Coseriu, a mudança se estabelece quando ocorre a adoção, devendo ser 
estes conceitos, portanto — mudança e adoção —, considerados análogos 
no que se refere à linguística histórica e à história da língua, como vimos 
de rascunhar neste artigo.
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AlEnCAr: EnTrE AS ACuSAçõES DE PInhEIro 
ChAgAS E oS ErroS Do TIPógrAfo

Maria Aparecida Ribeiro1

1. Ao publicar Iracema pela primeira vez, em 1865, o jovem José 
de Alencar deparou-se com um problema: ver seu texto repleto de erros 
de grafia. Alguns ele mesmo deixara passar, por ler o texto com os olhos 
da memória de quem o havia escrito; outros decorriam do fato de não 
haver bons revisores nas tipografias brasileiras; outros ainda eram moti-
vados — e é ele próprio quem o afirma — pela incerteza que reinava 
sobre a ortografia da língua portuguesa,2 isto é, pela inexistência de uma 
norma ortográfica.

Além desse problema, pouco depois de Iracema ter vindo a lume, 
Pinheiro Chagas — um escritor popular em Portugal de XIX, princi-
palmente pelo seu drama A Morgadinha de Valflor3 — elogiava o novo 
romance brasileiro, mas lançava-lhe duras críticas. Entre elas, “a mania de 
tornar o brasileiro uma língua diferente do português”.4

1 Professora da Universidade de Coimbra, onde dirigiu o Instituto de Estudos Brasileiros 
da Faculdade de Letras, coordenou o Projeto Tempus, envolvendo a Universidade de 
Coimbra e a Universidade Carolina (Praga, República Checa). É membro integrado do 
Centro de Literatura Portuguesa e membro colaborador do Centro Interuniversitário de 
Estudos Camonianos e do CLEPUL. Tem livros e artigos publicados em Portugal, Brasil 
e em alguns países europeus.

2 ALENCAR, José de. “Pós-escrito” (à 2ª edição), Iracema. Lenda do Ceará. Rio de 
Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1965 (edição do Centenário), p. 161.

3 Na Av. da Liberdade, uma das principais artérias de Lisboa, existe um monumento ao 
escritor, onde também está representada a Morgadinha. 

4 CHAGAS, Pinheiro M. Novos Ensaios Críticos. Porto: em Casa da Viúva Moré,1868, p. 221 [a 
folha de rosto registra 1867; 1868 é a data da capa, que entendemos como data da divulgação].
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Pinheiro Chagas entendia que os escritores brasileiros propunham 
novas formas gramaticais “a seu bel-prazer”. Não conhecendo suficiente-
mente o inglês e o espanhol, era incapaz de encontrar diferenças linguís-
ticas entre escritores americanos e ingleses, espanhóis e hispano-ameri-
canos. E, sem perceber que as línguas transplantadas tendem a realizar 
as derivas contidas no seu espírito, achava que os escritores brasileiros 
seguiam “veredas escabrosas”, levando “aos tombos a língua de Camões”.5

Na crítica que fez a Alencar, Pinheiro Chagas deu como exemplos 
de romances brasileiros, dois textos de outro escritor português, Mendes 
Leal: Calabar e Bandeirantes. E, não satisfeito, resolveu ele próprio escre-
ver A Virgem Guaraciaba, certamente com a intenção de mostrar ao Brasil 
como escrever um romance brasileiro naquilo que considerava um bom 
português, um português escorreito. Publicado em 1866, logo a seguir 
a Iracema portanto, o texto, que hoje é desconhecido de portugueses e 
brasileiros, teve pelo menos três edições, o que certamente revela a sua 
aceitação na época,6 fosse pelo chamariz de seu título exótico, fosse pelo 
seu enredo rocambolesco, fosse apenas pela popularidade de seu autor 
entre seus compatriotas. Que enredo tem essa obra?

Como bom romance romântico, A Virgem Guaraciaba centra a sua 
ação num par de namorados: Jaime de Mendonça e Beatriz de Sousa. 
No entanto, a Companhia de Jesus, encarregada da catequese dos índios 
no Brasil, usa-os para atingir seus objetivos. O Padre Navarro incentiva 
Beatriz a converter o índio Caeteguara ao Cristianismo, ao mesmo tempo 
em que um outro jesuíta procura incutir o ciúme em Jaime, que acaba por 
matar o selvagem.

Depois disso, Beatriz quer entrar para o convento e Jaime é aconse-
lhado a rezar e tomar hábito para “sufocar as paixões”. Porém, nas muitas 
peripécias criadas por Pinheiro Chagas, a moça é vítima de um naufrágio 
e fica prisioneira dos franceses no Rio de Janeiro, onde acaba reencon-
trando Jaime que a ajuda a fugir, auxiliado por Tibiriçá, um chefe indí-
gena aliado dos portugueses. Reacende-se o amor entre os dois jovens. 
No entanto, Beatriz sugere a Jaime, já padre, que fora amada por um 
francês. Num duelo, o rapaz, protegido pelas suas roupas de jesuíta, vence 

5 Ibid., p. 223.
6 Hoje é vendido na internet como e-book e também surge gratuitamente como e-livro da 

Google.
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o francês. Mais uma vez, porém, os da Companhia de Jesus interferem, 
impedindo com artimanhas o amor entre os jovens. 

Beatriz enlouquece e vagueia pela floresta. Por fim, atira-se a um 
rio, que a embala como a uma nova Ofélia. Jaime, que meditava entre o 
arvoredo, é atraído pelo baque do corpo. Chega tarde, e, por isso, tam-
bém quer precipitar-se e morrer. Dois braços o impedem. É o Padre José 
de Anchieta. “Se morreis quem expiará o crime?” — pergunta ele, que 
ainda considera: “É preciso que a morte dê frutos, que não seja a morte 
estéril de mais um corpo ao sepulcro e mais uma alma ao céu”.7 Ora, tal 
evidencia o outro objetivo de Pinheiro Chagas ao escrever o romance: 
criticar o excesso de rigor da Companhia de Jesus. 

Vale dizer que A Virgem Guaraciaba chegou a inspirar uma ópera: 
Tagir. Da autoria de Francisco Sá Noronha, cantada em italiano e com 
libreto de Ernesto Pinto de Almeida, ela foi apresentada no Teatro São 
João (Porto), em 1876.

Mas também vale dizer que Pinheiro Chagas vai buscar situações, 
imagens e até linguagem seja em O Guarani seja em Iracema, conforme já 
se teve ocasião de demonstrar.8

No entanto — e isso é bastante significativo e assinala a dife-
rença de pontos de vista entre o crítico português e o escritor brasi-
leiro — se o narrador de Iracema é capaz de procurar usar a linguagem 
figurada dos índios, assumindo-os, assim, como marca da sua identidade, 
o narrador de A Virgem Guaraciaba não o faz, porque deles se distancia. 
E esta distância não é somente aquela inerente ao fato de narrar em 3ª 
pessoa, mas também a de quem não se revê na terra brasileira nem nos 
seus moradores.

Daí a ironia que perpassa algumas cenas, como, por exemplo, a 
do ritual antropofágico, onde o cacique é descrito como “sacrificador” a 
caminhar “muito ufano de si como homem que percebe a grandeza do ato 
que vai desempenhar”.9 Ou então quando Chagas fala da hospitalidade 
indígena. Se o oferecimento do próprio corpo é encarado pelo narrador 

7 CHAGAS, Pinheiro M. A Virgem Guaraciaba. Lisboa: Imp. De Sousa Neves, 1866, p. 245.
8 Cf. Maria Aparecida Ribeiro, “O Anchieta de Pinheiro Chagas: entre o fanatismo e a 

santidade”, Actas do Congresso Internacional Anchieta em Coimbra – Colégio das 
Artes da Universidade (1548-1998), Porto, Fundação Eng.° António de Almeida, v. I, p. 
895-916.

9 CHAGAS, 1866, p. 47.
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com neutralidade, numa das frases aflora o preconceito contra os hábitos 
de trabalho dos brasileiros (então tomados como mestiços), quando, ao 
falar do repouso do padre Aspilcueta, o narrador diz que este não con-
seguiu conciliar o sono, por mais que se revolvesse nesse “leito suspenso 
onde se baloiça flacidamente a indolência10 crioula”.11

Fazem parte também desse discurso que evidencia a não pertença 
do narrador ao povo cuja história narra os clichês da exuberância, que o 
narrador de Iracema não emprega — “troncos gigantes, vestidos de flo-
res intensamente coloridas”, “nuvens de pássaros de cores brilhantes”, o 
cajueiro “com seus frutos d’oiro”. Essas fórmulas além de revelarem o via-
jante deslumbrado e incapaz de falar pormenorizada e naturalmente da 
floresta tropical, mostram a impossibilidade de dizer algo mais do que 
notícias de segunda mão. Qualquer pormenor acrescentado pode tornar-
se fatal deslize: é o caso da referência aos “cachos de jaboticaba” penden-
tes de “latadas naturais que lhes formavam os cipós”. A jaboticaba — 
qualquer brasileiro o sabe — nasce individualmente e agarrada ao tronco 
e aos galhos da árvore.

2. Alencar procurou limpar a segunda edição de Iracema (1870) dos 
erros existentes, mas não só: explicou o porquê da grafia adotada, como, 
por exemplo, o caso de amaram (passado) e amarão (futuro), lembrando 
que escrever amáram e amarám, e, ao mesmo tempo, “quinhão, questão, 
oração, frangão”, “só serve para dificultar a pronúncia do Português aos 
estrangeiros, visto que a terminação am não representa efetivamente o 
ditongo ão, peculiar à língua e corrupção de on”.12 No entanto, mesmo 
assim, como ele verificaria, a 2ª edição sairia “incorretíssima, feita por uns 
compositores franceses que mal algaraviavam o português”.13

Nesse mesmo pós-escrito à 2ª edição de Iracema, Alencar respon-
deu às palavras de Pinheiro Chagas, lembrando que: no Brasil, a língua 
portuguesa tendia a modificar-se pelo contato com outras, já que era um 
país de população rarefeita e de grande miscigenação racial e cultural; a 

10 Grifo nosso.
11 CHAGAS, 1866, p. 49. 
12 ALENCAR, 1965, p. 162.
13 Trata-se de uma carta que Alencar enviou à Revista Lux, mas não foi publicada, e cujo 

original se encontra no Museu Imperial de Petrópolis. ALENCAR, José de,1874 apud-
VIANNA, Hélio. D. Pedro I e D. Pedro II. Acréscimos às suas biografias.  São Paulo: Cia. 
Editora Nacional, 1966 (Col. Brasiliana, 330), p. 236.
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diferenciação entre a língua da metrópole e a das colônias era fato geral 
(um engano achar que o inglês de Cooper era o mesmo de Scott, ou o 
espanhol de Mármol como o de Espronceda). Trocando o ponto de vista, 
isto é, colocando-se na perspectiva de brasileiro, Alencar criticava os dois 
romances “brasileiros” elogiados por Chagas e escritos pelo português 
Mendes Leal — Calabar e Bandeirantes. Segundo o autor de Iracema, eles 
não tinham personagens brasileiros, apesar de seguirem a imagem de fer-
tilidade das “receitas” propostas pela Europa: “florestas seculares”, “cata-
dupas formidáveis”, “prodígios da natureza virgem”. Faltavam-lhes “não só 
os costumes, como esses idiotismos indígenas que o Sr. Pinheiro Chagas 
chama de incorreções, negando-lhes assim o direito de criar uma indivi-
dualidade nossa”.14 O autor de Iracema, explicitava, dessa forma, pela pri-
meira vez entre os brasileiros, aquilo que faltava na “receita europeia” para 
criar uma literatura nacional: a língua portuguesa com “molho” brasileiro. 

3. No “Pós-escrito” à segunda edição, Alencar tocava, assim, em 
dois assuntos de capital importância, mas de conteúdos absolutamente 
distintos: a questão da língua como fator de identidade e a questão 
da ortografia.

3.1. A questão da língua como fator de identidade literária foi algo 
de que Alencar só tomou consciência a partir das críticas de Pinheiro 
Chagas.  Em 1856, ao teorizar sobre como deveria ser o verdadeiro poema 
épico nacional, nas Cartas sobre A Confederação dos Tamoios, o autor de 
Iracema apenas tecia considerações em torno das personagens, do assunto, 
dos comparantes a serem usados nos símiles, da maneira de fazer falar os 
selvagens. Só depois da crítica do escritor português, passou a advogar 
que, para além da paisagem e das personagens, o romance fosse brasileiro 
também na língua. Curiosamente, hoje, é a diferença de vocabulário que, 
veiculada pelas novelas oferecidas pela televisão, encanta muitos portu-
gueses e os faz assimilar muitos termos e expressões brasileiras.

3.2. A questão ortográfica das obras de Alencar poderia ser 
sanada com tipógrafos mais bem preparados ou afeitos à língua portu-
guesa. Chagas, aliás, como já se disse anteriormente, não fez nenhuma 

14 ALENCAR, José de. Iracema, lenda do Ceará. Cartas sobre “A Confederação dos 
Tamoios”. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 125.
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observação quanto a esse assunto. Talvez porque, em Portugal, também 
reinasse a desordem, uma vez que, só em 1911, seria estabelecido naquele 
país um modelo ortográfico de referência para as publicações oficiais e 
para o ensino. 

Hoje, no entanto, diferentemente do que acontece com a língua — 
e veja-se que digo língua — a ortografia vem merecendo muitas discus-
sões dos dois lados do Atlântico. Muitos portugueses (e muitos brasilei-
ros também) não querem ceder às normas do Novo Acordo Ortográfico. 
Alguns deles — ignorando por completo a diferença entre língua e regis-
tro escrito — dizem que seguir as novas regras de ortografia vai mudar 
a língua, como se a leitura e a escrita antecedessem a fala. Alegações à 
parte, o que se vê é a comprovação da lei do menor esforço: ninguém 
quer deixar aquilo a que está habituado. Se fosse vivo, Alencar certamente 
defrontar-se-ia com mais este problema. E talvez, por conta de algumas 
reações brasileiras e de alguns africanos de língua oficial portuguesa, não 
pudesse culpar apenas, como escreveu na carta dirigida à Revista Lux, “a 
férula do pedagogismo português, que pretende o monopólio da ciência e 
polimento de nossa língua”.15

15 ALENCAR,1874 apud VIANNA, 1966 (Col. Brasiliana, 330), p, 236.
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A grAmáTICA no DICIonárIo:
InDo PElA ProDução DE DICIonárIoS 

E grAmáTICAS DE uSoS

Maria Helena de Moura Neves1

Introdução
Este meu capítulo tem a destinação específica de ressaltar que a 

validade da consideração das noções gramaticais da língua – de que é 
mestre inconteste nosso homenageado, Evanildo Bechara – não se cir-
cunscreve aos manuais declaradamente de “gramática”, mas está presente 
em qualquer estudo que, tendo como objeto a linguagem, necessariamente 
visa a explicitar as relações internas que com ela produzem significado.

Com tal propósito, este texto põe sob consideração a atividade 
lexicográfica paralelamente à atividade de produção de gramáticas, bus-
cando mostrar, especialmente, a importância do potencial gramatical de 
que podem valer-se os dicionários de língua para estabelecer as acepções, 
visto que as significações só se obtêm, realmente, pela trilha dos arranjos 
gramaticais dos enunciados. Para isso ponho historiados e comentados, 
aqui, (quatro) dicionários (“de usos”) de língua portuguesa de cuja ela-
boração participei, com o objetivo de pontuar, no geral, a importância 
de uma condução “gramatical” para o fazer lexicográfico, particularmente 
quando a proposta se conduz para respostas quanto à língua em função 
(que foi o caso dessas obras). No respaldo do que defendo, e para a devida 
relação entre a tarefa lexicográfica e a de elaborar manuais de gramática, 
trago a comentário, no que interessa, (três) obras gramaticais de minha 
autoria, também elaboradas com o interesse na língua em função, ou seja, 
na linguagem se fazendo.

1 Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho/CNPq.
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Krieger2 define o “dicionário” – com uma simplicidade e uma cla-
reza muito bem-vindas, especialmente em uma obra de destinação peda-
gógica – como “um livro que tem a tradição de reunir as palavras de um 
idioma, de definir seus significados, identificando os sentidos comuns e 
também os específicos, resultantes dos usos que os falantes fazem de seu 
léxico”.3 Destaco como muito interessante – e extremamente relevante 
para as minhas reflexões – esse gancho no “uso” que a indicação oferece, 
especialmente porque ele vem de uma autora que se move na lexicogra-
fia ortodoxa, sem nenhum aceno a correntes orientadas por princípios 
funcionalistas, particularmente ligadas a fontes de ocorrências reais da 
língua, como é o caso dos dicionários de “usos” (e é o meu caso).4

Ora, não se desconhece que o que está nos dicionários em geral são 
significados “potenciais” das palavras, já que, nessas obras, figuram “pala-
vras” avulsas que, canonicamente, são postas em sucessividade, alfabeti-
camente organizadas, para abrigar, à sua direita, as diversas “definições 
lexicográficas” que lhes competem e que vêm devidamente registradas, 
seja mediante sintagmas definidores (definições analíticas), seja mediante 
outras simples palavras oferecidas como sugestão sinonímica. Fica por 
esclarecer, entretanto, em que se assenta essa competência do lexicógrafo 
para decidir sobre tal “potencialidade”.

Não resta dúvida de que, a depender da orientação teórica do dicio-
nário, esse “significado potencial” terá diferente ponto de partida: 

(i) ou o oferecimento de cada acepção se organiza a partir daquilo 
que o verbetista (ou a equipe) simplesmente concebe como signifi-
cado potencial da palavra, pela sua experiência de usuário da língua 
(competente e atento), acrescida do forte respaldo fornecido pelos 
dicionários disponíveis; 

(ii) ou o oferecimento de cada acepção se organiza – na direção 
contrária – a partir de amostras de usos da língua que o verbetista (ou a 
equipe) – obviamente sem perder sua experiência de usuário(s) da língua – 
interpreta, no momento, para compor suas definições lexicográficas (ana-
líticas e sinonímicas), o que não deixa de prover “significados potenciais”. 

2 KRIEGER, Maria da Graça. Dicionário em sala de aula: guia de estudos e exercícios. Rio 
de Janeiro: Lexicon, 2012.

3 KRIEGER, 2012, p. 9.
4 Observo que, nas referências a “Dicionários consultados”, registradas ao final de 

Krieger (2012), não consta nenhum dicionário “de usos”.



159

Maria Helena de Moura Neves

Os primeiros, que são os dicionários ortodoxos, decidem por apor, 
ou não, “exemplos” (inventados ou transcritos de alguma fonte) aos sig-
nificados potenciais que (por sua competência) registram na composição 
dos verbetes; os segundos, que são os dicionários “de usos”, apõem acep-
ções (significados potenciais) a palavras já interpretadas, de partida, pelas 
relações gramaticais em que se envolvem nas ocorrências examinadas (e 
oferecidas ao consulente), produzindo os resultados semânticos que con-
duzem às afirmações das potencialidades significativas.

São estes últimos os que estão na experiência pessoal que tenho, 
em produção de obras lexicográficas, e a eles vou, nas considerações que 
trago sobre a validade de um direcionamento “gramatical”, para garan-
tia de depreensão mais segura do valor semântico das entradas de um 
dicionário de língua. Por outro lado, no cerne de minhas considerações 
há de pesar, particularmente, o fato de que minha atividade de produção 
de gramáticas (e de obras teóricas de suporte dessa produção gramatical) 
tem abrigo na teoria funcionalista da linguagem,5 embora não guarde 
vinculação a uma ou outra corrente particular, centralmente valendo o 
compromisso de que a “gramática” seja posta a produzir significado na 
“língua em função”.6

1. Uma visão geral dos dicionários e das gramáticas em exame
Na direção já assentada, este texto comenta a proposta de inves-

tigação que conduziu à elaboração de um conjunto de duas gramáticas 
de usos da língua portuguesa, quatro dicionários de usos do português 
e um guia de uso do português,7 assim como de obras de sustentação 
das propostas.8

Entra em questão, em primeiro lugar, a histórica recolha de um 
córpus que servisse a essa empreitada, o qual, obviamente, teria de res-
tringir-se à língua escrita, dada a impossibilidade – naquele tempo, assim 
como hoje – de recolha de um banco de dados de língua falada com 
abrangência nacional, e, mais ainda, com representatividade histórica. 

5 NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática funcional. Interação, discurso, texto. São 
Paulo: Contexto, 2018b.

6 Quero registrar, a propósito, as marcas muito firmes, também em Bechara (1999), de 
uma orientação funcionalista (particularmente coseriana).

7 Seis dessas obras foram publicadas entre 1990 e 2018, e 1 dos dicionários está no prelo.
8 Dentre essas, são citadas neste texto apenas as que constituem livros autorais meus.  
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Essa empreitada foi ideia do Prof. Francisco da Silva Borba, entre-
tanto nela me engajei já no seu nascedouro. Dada a conjuntura da 
época (década de 1980), na qual nem se cogitaria, nestas plagas, de uma 
digitalização de tal porte, a recolha se fez a partir de cópia manual das 
ocorrências de verbos, em fichas de papel, organizadas alfabeticamente 
em longas e estreitas caixas, que eram dispostas em fila sobre as mesas 
do Laboratório de Lexicografia da Faculdade de Ciências e Letras da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). A indicação importante, no 
caso, é que essas sete obras de referência foram totalmente elaboradas a 
partir de usos reais da língua, e que, para seis delas (excetuada a última, 
de 2018, como comentarei adiante), a única fonte foi esse córpus, que 
mais tarde (com o nosso “progresso” no mundo digital) passou a ficar 
disponível, no Programa Folio Views.9 Esse banco de dados (“Córpus 
de Araraquara”) abriga textos de língua escrita de todos os gêneros e 
de diversos tipos (catalogados como romanesco, jornalístico, oratório, 
dramático, técnico-científico), com mais de 230 milhões de ocorrências 
(estendendo-se, no tempo, até o século XVI). 

Quanto à autoria, os dicionários foram elaborados por uma 
equipe de professores ligados ao Departamento de Linguística da Unesp 
- Araraquara, sob coordenação de Francisco da Silva Borba. O grupo 
de autores reduziu-se bastante depois da primeira obra, mas alterou-se 
pouco no decorrer do tempo. Um conjunto de quatro coautores / ver-
betistas, professores doutores da Unesp,10 permaneceu constante desde 
o primeiro dicionário. Em certo ponto, passou a compor titularmente 
a equipe Marina Bortolottti Bazolli (nossa ex-doutoranda), e a morte 
tirou da equipe Sebastião Expedito Ignacio. Outros colaboradores 
atuaram mais episodicamente, conforme consta do registro de autorias 
de cada obra.

As duas gramáticas e o guia de uso,11 por outro lado, são de minha 

9 As ocorrências que ilustram as acepções, nesse conjunto de gramáticas e dicionários, 
são sempre remetidas às obras de onde foram retiradas, com indicação, por sigla, do 
título da obra, e com registro de número da página.

10 Além do coordenador e de mim, eram os professores doutores Beatriz Nunes de 
Oliveira Longo e Sebastião Expedito Ignacio.

11 O Guia de uso do português (NEVES, 2012a) é uma obra de referência de conteúdo 
gramatical, mas oferecida para consulta, organizada em verbetes, tal como um dicio-
nário “de dificuldades”, entretanto sem direção prescritivista. NEVES. Guia de uso 
do português: confrontando regras e usos. 2ª ed. revista e atualizada. São Paulo: Ed. 
Unesp, 2012a [2003].
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autoria exclusiva.12 Para a última obra gramatical publicada,13 a atenção 
às ocorrências reais da língua não se limitou a esse córpus constituído e 
rotulado (embora o tivesse sempre como recurso disponível), porque sua 
proposta foi partir de textos completos, também dos diversos gêneros e 
tipos, para as “lições” oferecidas. 

2. A obra inaugural: a marca explícita da gramática na 
organização lexicográfica
Desse conjunto de pesquisa, a obra inaugural – na verdade, a 

matriz – foi o Dicionário gramatical de verbos do português contemporâ-
neo do Brasil,14 a única que precedeu à elaboração do banco de dados 
digitalizado. É um trabalho singular, que traz a lexicogramática dos verbos, 
exatamente a classe central de organização da significação nas proposições, 
assim como nas interrogações e nas injunções. Nesse “dicionário gramatical”, 
que, para mim, foi o direcionador de rumos do conjunto, os verbos foram 
descritos segundo suas propriedades sintático-semânticas, verificadas em 
seu funcionamento como núcleo do predicado em torno do qual os par-
ticipantes, ou argumentos, se arranjam em graus diferentes de coesão e 
dependência. 

Nessa classificação inicial (que segue Chafe, 1979, p. 95-105),15 os 
verbos plenos entram, por seus “tipos semânticos”, assim configurados: (i) 
de ação; (ii) de ação-processo; (iii) de processo; (iv) de estado. 

Indicam-se, ainda, outros tipos de verbos (não predicativos), como 
“auxiliar”, “modalizador” e “suporte”, bem como o verbo “pronominal”, 
quando é o caso. Dentro de cada uma dessas classes, as acepções se ofe-
recem, em primeira instância, segundo a especificação do sujeito quanto 
a seu papel semântico: agente, causativo, paciente etc. A essa primeira 
classificação acoplam-se descrições mais específicas do sujeito: humano 
ou não humano, concreto ou abstrato etc. Assim, por exemplo, de início, o 

12 Durante mais de vinte anos trabalhei concomitantemente nas gramáticas e nos dicioná-
rios (e, por uma escolha pessoal, trabalhei, em geral, nas gramáticas no período diurno, 
e nos dicionários à noite).

13 NEVES. A gramática do português revelada em textos. São Paulo: Ed. Unesp, 2018a.
14 BORBA, Francisco da Silva (coord.). Dicionário gramatical de verbos do português con-

temporâneo do Brasil. São Paulo: Ed. Unesp, 1990. 1373 páginas.
15 CHAFE, Wallace. L. Significado e estrutura linguística. Trad. port. de Neves, M.H.M.; 

Campos, O.G.L.A.; Rodrigues, S.V. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979. A obra aca-
bava de ser traduzida para o português por mim e por duas colegas.
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verbete quebrar tem uma classificação geral, pelo tipo semântico do verbo 
/ predicado nas diversas ocorrências (grupos de I a IV, que acabam de ser 
especificados), já com uma primeira especificação do sujeito, quando essa 
especificação de abertura seja válida para todas as acepções daquele tipo 
semântico: 

I – Indica ação-processo, com sujeito agente / causativo.
II – Indica processo, na forma pronominal ou não.
III – Indica ação, com sujeito agente.
IV – Indica estado, com sujeito inativo.

Na seção II da apresentação do verbete (como verbo de processo) 
já é necessária uma especificação (mais geral ou mais restrita) do sujeito, 
pela qual se chega a uma especificação fina de (sete) acepções de quebrar, 
dentro dessa seção. Vejam-se duas amostras: 

6. Com sujeito paciente expresso por nome humano, significa 
arruinar-se financeiramente: deve ser por isso que [Babalo] vai que-
brar. (TV, 186)
3.  Com sujeito paciente expresso por nome designativo de irra-
diação de luz / calor, significa diminuir de intensidade: O sol que-
brava bafejado pela viração da tarde. (CL, 119)

Por outro lado, frequentemente são necessárias, ainda, especifica-
ções do complemento, particularmente no caso de verbos de ação ou de 
ação-processo (humano ou não humano, concreto ou abstrato etc.), o que 
permite descer a definições lexicográficas (a sinonímias) finamente carac-
terizadas da categoria que preenche a casa argumental do complemento. 
Para ilustração, tome-se novamente o verbete quebrar, pela seção I (de 
ação-processo):

5.  Com complemento expresso por nome humano, significa 
subjugar, domar, controlar: Quebrei a bichona [mula] como quis. 
(IC, 38)
2.  Com complemento expresso por nome designativo de meca-
nismo, significa danificar, pôr fora de funcionamento: o bicho do 
Major Badejo era de quebrar a balança. (CL, 119)
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Todas essas indicações têm importância no tratamento das entra-
das de um mesmo verbete, não apenas como uma especificação vaga-
mente ligada à polissemia do termo, mas como uma especificação que dá 
conta das relações que se estabelecem nos esquemas de predicado, e que 
determinam as acepções, e, afinal, que dá conta da gramática ativada na 
produção de sentido. 

3. A proposta de pareamento entre gramática e dicionário na 
descrição de usos
Veio a seguir a proposta de produção conjunta de um dicionário 

e uma gramática “de usos” (autoria de Francisco da Silva Borba e Maria 
Helena de Moura Neves, respectivamente) sob a mesma direção teórica, 
definida genericamente como funcionalista, especialmente pelo fato de a 
meta concernir à obtenção de sentido no uso, tanto na descrição grama-
tical como na explicitação lexicográfica, baseada em uma lexicogramática 
que se liga à noção da centralidade do verbo. 

Na implementação da proposta, a Gramática de usos do português, 
como já informado, teve autoria única,16 e, para o Dicionário de usos do 
português do Brasil,17 constituiu-se uma equipe de seis pessoas (em que me 
incluo), sob a coordenação de Francisco da Silva Borba. 

3.1 O dicionário de usos
A Nota do editor/organizador que pode ser lida no Dicionário 

de usos do português do Brasil18 postula que os dicionários da língua não 
devem apresentar as palavras como unidades de sentido isoladas, antes 
devem mostrá-las em função da combinatória com outras palavras e 
estruturas, com atenção especial às relações gramaticais e às propriedades 
colocacionais. Assim indica a proposta:

A montagem de cada verbete a partir da palavra-entrada 
obedeceu a critérios ligados ao modo como a língua se organiza. 
Além de apresentar uma seleção de traços taxonômicos, que 
têm por objetivo orientar as definições e torná-las mais claras 

16 NEVES. Gramática de usos do português. 2ª ed. revista e atualizada. São Paulo: Ed. 
Unesp, 2011 [2000]. 1005 páginas.

17 BORBA (ed.). Dicionário de usos do português. São Paulo: Ática, 2002. 1674 páginas.
18 Ibid..
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e acessíveis, contextualiza-se o uso da palavra. Para melhor 
entender o uso, optou-se por registrar as estruturas sintáticas 
ligadas ao sistema de complementação da língua, o que atinge 
não apenas os verbos, mas também os nomes, os adjetivos e 
certos advérbios.19

Como mostro em Neves,20 na tradição lexicográfica brasileira cada 
entrada lexical representa uma unidade cujo valor semântico é explicitado 
segundo uma codificação de sentido fechada em si, isolada e particular. 
As diversas obras lexicográficas disponíveis oferecem registros que mor-
mente se assentaram, no decorrer do tempo, sobre as obras precedentes, e 
assim compuseram-se acervos de itens lexicais para os quais foram esta-
belecidos significados potenciais raramente testados no uso da língua. 
Essas características são responsáveis, de um lado, por lacunas no recorte 
dos campos significativos, e, de outro, por superposições decorrentes da 
artificialidade no seccionamento da massa fluida de significação, o que 
muitas vezes compromete a aplicabilidade das acepções às ocorrências 
reais dos itens. 

Os objetivos do Dicionário de usos do português do Brasil assim se 
definem, na Apresentação da obra: 

Este dicionário pretende:
I. prover os usuários da língua escrita de um instrumento 
eficiente de agilização do uso escrito tanto na recepção 
como na criação do texto;
II. estimular a pesquisa vocabular e a reflexão sobre o 
próprio uso da língua;
III. fornecer elementos de avaliação das propriedades 
sintático-semânticas do léxico.21

Nessa linha, o dicionário vem estruturado de modo que o consu-
lente tenha, de um lado, a visão geral de como a língua se organiza, e, de 
outro, a amostra real de como a língua está sendo efetivamente usada nos 
textos. Assim, “cada verbete apresenta-se como uma minigramática do 
item léxico, montada a partir de uma concepção distribucional, segundo 
a combinatória de traços”.22

19 BORBA, 2002, p. V.
20 NEVES. A gramática: história, teoria e análise, ensino. Ed. Unesp, 2002, p. 207.
21 BORBA, 2002, p. VI.
22 BORBA, 2002, p. VII.
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Quanto à organização dos verbetes, são cinco os níveis de informa-
ção oferecidos (adiante explicitados): a) taxonomia; b) variação; c) infor-
mação sintática; d) informação semântica e informação pragmática; e) 
contextualização.

a) Taxonomia
Indica-se a classe (e subclasse, se for o caso) da entrada. Como a 

classificação dos itens resulta da colocação contextual verificada nos usos, 
um mesmo item pode participar de mais de uma classe (e subclasse), e 
a ordem dessas indicações é resolvida pela frequência verificada; assim, 
por exemplo: jovem, mau e grosso primeiro são classificados como Adj, 
e depois como N e/ou Adv; anoitecer e pensar primeiro são classificados 
como V, e depois como N; diverso e próprio primeiro são classificados 
como Adj, e depois como Pron; mesmo primeiro é classificado como Pron, 
e depois como Adj e Adv.

Os verbos plenos se apresentam classificados sob a mesma orien-
tação do dicionário anterior, ou seja, inicialmente pelo seu “tipo semân-
tico”.23 Os substantivos (nomes) são classificados em Concreto e Abstrato 
(de ação / de processo / de estado), mas só os abstratos têm o registro dessa 
subclassificação em todos os casos (classificação verificável segundo as 
ocorrências oferecidas), os concretos só têm o registro quando há opo-
sição dentro do verbete. Outras subclassificações, como Animado/Não 
animado, Humano/Não humano, também são indicadas apenas quando 
há a oposição.

b) Variação
A variação regional (Reg) é indicada sempre que o termo tenha 

ocorrido apenas em textos bem localizados regionalmente no córpus; por 
exemplo: chimango (Reg S); cabeça de campo (Reg NE). A variação de regis-
tro é indicada sempre que tenha sido possível determinar, nesse sentido, o 
tipo de contexto ou de texto de ocorrência; por exemplo: taquara rachada 
(Coloq); toba (Ch); estereofono (Obsol). Também se buscou anotar o tom do 
discurso de ocorrência de certas palavras ou construções (ironia, soleni-
dade, depreciação, etc.); por exemplo: timeco (Deprec).

23 CHAFE, 1979, p. 98-101.
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c) Informação sintática
Registra-se o sistema de complementação apresentando-se a 

estrutura dos complementos de verbos, substantivos, adjetivos e advér-
bios, com indicação, também, da forma dos complementos. Uma amostra 
desse tipo de registro em verbo e uma amostra em substantivo são apre-
sentadas a seguir:

- indicarV∗ [Ação-processo] [Compl: nome+predicativo] 1 
recomendar, designar: ................ 2 indigitar: ................ [Compl: 
concreto não animado] 3 fazer a indicação de: ................ [Compl: 
nome abstrato] 4 aconselhar o uso de: ................ ∗ [Ação] 
[±Compl1: nome. Compl2: a + nome humano] 5 apontar; mostrar: 
................ [Compl: nome abstrato ou oração] 6 revelar: ∗ [Estado] 
[Compl: nome abstrato]7 ser indício ou sinal de revelar revelar: 
................
- indicação Nf ∗ [Abstrato de ação] [±Compl: de + nome] 1 
sinalização: ................ [±Compl1: de + nome. Compl2: a/para 
+ nome] 6 sugestão, designação: ................ [Sem compl] 8 
orientação, informação: ................ [Abstrato de estado] 9: 
................ ∗[Concreto] 10 registro, apontamento: ................

d) Informação semântica e informação pragmática
A informação semântica constitui o ponto de chegada das demais: 

ela fica constituída nas acepções, que são enumeradas, quando existe um 
conjunto delas. Suas formas de apresentação são a definição lexicográfica 
(como em horizontal: paralelo ao horizonte) e a equivalência léxica (como 
em homizio: esconderijo, valhacouto). A informação pragmática refere-se 
a indicações de uso, como se vê neste verbete:

- benzinho N 1 forma carinhosa ou irônica de dirigir-se a pessoa 
da intimidade: Me dá o dinheiro adiantado, benzinho, senão nada 
feito. (DE)

e) Contextualização
Como se pode ver nas amostras de verbetes já apresentadas, a indi-

cação de cada acepção (ou de uma informação pragmática) segue-se, em 
todos os casos (introduzida por sinal de dois-pontos), da abonação com 
ocorrências retiradas do córpus. E, como já observado na Introdução, os 
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trechos que ilustram as acepções são sempre remetidos às obras de onde 
foram retirados (que constituem o banco de dados), com indicação por 
siglas convencionadas do título da obra. 

3.2 A gramática de usos
Quanto à primeira obra gramatical aqui tratada, a Gramática de 

usos do português,24 a diretriz é organizar os fatos de gramática e as cate-
gorias gramaticais (relacionadas às funções gramaticais) a partir dos pro-
cessos básicos de constituição do enunciado, segundo o princípio de que 
é no uso que os diferentes itens assumem seu significado e definem sua 
função. Integrando os componentes sintático, semântico e pragmático, a 
gramática abriga processos que atingem o nível do texto, avaliado como 
produção discursiva.

Este é um trecho da Apresentação da obra: “A Gramática de usos 
do português constitui uma obra de referência que mostra como está 
sendo usada a língua portuguesa atualmente no Brasil”.25 E este é um 
trecho da 4ª capa da obra: “O que as lições fazem [....] é organizar numa 
gramática da língua portuguesa as possibilidades de construção que 
estão sendo aproveitadas pelos usuários para a obtenção dos efeitos de 
sentido pretendidos.” 

Em um trecho da própria obra, que vem a seguir, faz-se uma recu-
peração da sua proposta:

Com certeza, o que se espera de um manual de gramática da 
língua é exatamente a descrição dessa língua, seja com que 
intenção, direção, orientação e suporte for. Se o manual se 
dirige ao uso linguístico – o que envolve uma integração dos 
componentes sintático, semântico e pragmático, com todas as 
implicações que isso acarreta – há de predominar a lida com 
processos que se entrelaçam, na atividade discursiva, e é por essa 
via que se chegará a categorias – mutuamente relevantes que 
são, na ativação dos processos –, e ficará configurado um sistema 
sempre equilibrado, mas nunca engessado.26

24 NEVES, 2011. A obra tem sua base teórica explicitada especialmente em NEVES. Texto 
e gramática. São Paulo: Contexto, 2006.

25 Ibid., p. 13.
26  NEVES, 2011, p. 189.
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3.3 Um guia de uso
À publicação dessa Gramática de usos do português, que se fixou, 

concretamente, nos “usos” e apenas fez referências avulsas a normas pres-
critivas, seguiu-se a publicação do Guia de uso do português. Confrontando 
regras e usos27 que, numa apresentação por verbetes, faz um confronto 
entre as prescrições correntes em obras normativistas e os usos verifi-
cados em ocorrências da língua no Brasil (dentro do mesmo banco de 
dados oficial). O ponto-chave é que o uso pode contrariar as prescrições 
que a tradição vem repetindo, e o falante terá de conhecer os dois lados 
da questão. 

Assim esclarece a Apresentação do livro:

A obra não pretende ser um tira-dúvidas calcado nas fórmulas 
normativas que vêm sendo repetidas nos diversos livros do 
tipo “consultório gramatical” que se encontram no mercado. 
Organizada a partir de um estudo exaustivo dos usos vigentes 
no português contemporâneo do Brasil, ela busca, em primeiro 
lugar, informar exatamente como estão sendo usadas pelos 
falantes as formas da língua portuguesa. O ponto-chave é que o 
uso pode contrariar as prescrições que a tradição vem repetindo, 
e o falante – particularmente aquele que usa de modo especial a 
linguagem nas suas atividades profissionais – terá de conhecer 
os dois lados da questão: 
o modo como os manuais normativos dizem que “deve ser” ou 
“não deve ser”, e o modo como, realmente, “é”.28

Ocorre, então, que o consulente é quem decide por onde vai, no seu 
desempenho em linguagem.

No caso de variantes em uso ou de outras modalidades de opções 
aproveitadas pelos usuários, procurou-se verificar a frequência relativa 
de uso, que foi considerada uma boa pista para o consulente orientar-
se na sua escolha. Em muitos casos, são fornecidos dados proporcionais 
dessa frequência (a partir dos registros documentados no córpus), para 
informação segura sobre predominância de uso de uma ou de outra 
forma.  São exemplos estes dois verbetes:

27 Também nesse caso, foi produzida uma obra de embasamento teórico funcionalista 
que sustenta a proposta: NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na 
escola? São Paulo: Contexto, 2003.

28 NEVES, 2012a, p. 13.
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bochincho, bochinche, bochicho
São formas variantes. Significam:
 “divertimento popular”. Era um “bochincho”, baile da arraia-
miúda, e a prosa descambava para a grosseria, envolvendo histórias 
de chinas e safadezas. (G) Era um bochinche muito arrebentado 
[...]. (CG) No caso daquele bochicho nem precisa entrar mesmo, 
tamanha a ferveção. (FSP)
 “zunzum”, “falatório”. Trata-se daquele jornalismo que procura 
destacar [...] a frase que possa dar mais bochincho. (FSP) Procure 
sentar-se perto da Mamãe Elaine porque é lá que o bochicho se con-
centra. (FSP)
Em geral, bochincho é a forma mais recomendada, e é a de uso 
mais frequente (53%). Bochinche é de uso raro (7%), e apenas 
com o primeiro dos significados.

canapé, canapê
Canapé e canapê são formas gráficas portuguesas  correspon-
dentes ao francês canapé.
Tradicionalmente, essas duas formas são assim apresentadas:
1. Canapé (com e aberto) é tradicionalmente registrada como 
designação de uma espécie de sofá. Foi tão inesperado que, 
embora dócil de caráter, sentei-me no canapé, petrificada. (CE)
2. Canapê (que registra a pronúncia francesa, com e fechado) é 
a forma que se encontra em alguns manuais normativos, e em 
alguns dicionários, como a designação de iguaria preparada com 
uma fatia de pão bem pequeno sobre a qual se põe alguma pasta 
alimentícia, pedaços de frios, ou outros ingredientes apropriados 
para ser servidos em festas. Os garçons do Aracoara começaram 
a servir uísque White Horse, guaraná e Coca-Cola, com canapês, 
como cortesia do hotel. (NBN) 
Entretanto, com esse significado, é bem mais frequente a 
forma canapé (76%). Servi os salgadinhos, uns canapés. (RI)  
[...............].29

4. A face escolar das propostas 
4.1 A proposta lexicográfica
Quanto ao filão da lexicografia, a seguir a equipe elaborou o 

29 A indicação feita com esse “entretanto” sinaliza que o uso contraria prescrições em 
geral veiculadas.
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Dicionário Unesp do português contemporâneo,30 com as mesmas diretrizes, 
mas mais simplificado, para destinação especial a escolares a partir do 
ensino médio, e, por isso mesmo, mais conservador no que diz respeito 
à manutenção das categorias que, além de tradicionais, são registradas 
no documento oficial brasileiro que fixa uma nomenclatura de uso, a 
nomeada “Nomenclatura gramatical brasileira - NGB”:31 por exemplo, a 
categoria “transitivo” para o verbo. 

Podem arrolar-se as seguintes diretrizes centrais:

1.  Deu-se prevalência às ocorrências de registro coloquial tendendo 
para o tenso, e, na formulação das acepções, buscou-se tornar digeríveis 
as definições e oferecer sempre um jogo de equivalências léxicas, a fim de 
estimular a ampliação do vocabulário do usuário. 

2. Como em todos os outros casos, utilizou-se um sistema de con-
textualização constituído por frases e expressões extraídas de textos reais 
do córpus, mas com adaptações ou condensações para melhor cumprir os 
objetivos. Assim se propõe a obra:

Este dicionário dirige-se àqueles que se servem da língua escrita 
em algum momento da vida social, e, especificamente, aos 
escolares não só do ensino médio, mas até dos primeiros anos 
do ensino superior de qualquer área. Assim, ele se coloca como 
um ponto de apoio para o professor em sala de aula. Para atingir 
esses objetivos, organizou-se de forma a estimular a pesquisa 
vocabular e a reflexão sobre o uso da língua, pela observação do 
jogo de contextos dentro de cada verbete.32

3. Todas as entradas são rotuladas pela classe de palavra a que per-
tencem. Com vista à maior apreeensibilidade em atividades didáticas, os 
verbetes referentes a verbos, por exemplo, são subdivididos de acordo com 
as notações tradicionais (e da NGB) de transitividade: Vt (transitivo) e 
Vi (intransitivo). Na complementação dos Vt não se registra nenhuma 
especificação, nos casos de complemento não preposicionado (“objeto 
direto”), mas especifica-se a preposição nos casos em que o complemento 
a exige. Uma amostra está em:

30 BORBA (org.). Dicionário Unesp do português contemporâneo. São Paulo: Ed. Unesp. 
2004, 1470 páginas.

31 CHEDIAK, Antônio. J. (ed.). A elaboração da Nomenclatura Gramatical Brasileira. Rio 
de Janeiro: CADES/Ministério da Educação e Cultura, 1960.

32 BORBA, 2004.
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– falar Vi1 expressar-se em uma língua natural: O filho deles 
aprendeu a falar muito cedo. [...] Vt4 saber expressar-se oralmente 
em determinada língua: Como ela conseguia falar italiano? [...] 
(+a): 6 pregar; ensinar: Como falar a corações de pedra? [...]

4. Os adjetivos não são subclassificados quanto à transitividade, 
apenas se anota entre parênteses, nos casos que comportam complemen-
tação, qual é a preposição específica (como em: referente (+a) 1 que se 
refere a: ...). 

5. Como todo dicionário escolar, este também arrola informações 
gramaticais, selecionadas naturalmente entre aquelas que marcam pala-
vras particulares, como os femininos e os particípios irregulares, e as que 
resultam da aplicação de regras alternativas. Todas essas informações se 
colocam no final do verbete, e com destaque. 

4.2 A proposta gramatical
Em 2012 foi concluída, e em 2013 entrou em edição,33 uma nova 

obra gramatical de referência, A gramática do português revelada em tex-
tos,34 organizada em lições dirigidas a uma aplicação escolar, e baseada, 
dentro do possível, em textos completos ou grandes excertos, ligando, 
visceralmente, estudo de língua e vivência da linguagem. 

Do mesmo modo que a anterior,35 esta também é uma gramática 
de usos, e na mesma direção (ou seja, tratando as classes e funções a par-
tir de seu envolvimento nos processos de constituição do enunciado).36 
Entretanto, ela oferece o que define como “lições explicativas”, sempre a 
partir de textos de gêneros diversos: não apenas textos escritos (inclusive 
os do banco que serviu à primeira obra, agora ampliado e estendido até o 
século XVI) como também textos de registro de língua falada.

Cada capítulo traz como mote, na abertura, um texto autoral (muito 
frequentemente literário) que aciona a reflexão sobre o tema gramatical 

33 O grande espaço de tempo que decorreu entre a entrega dos originais e a disponibili-
zação da obra ao público teve como motivo as trabalhosas e dolorosas reformulações 
que tive de fazer no sentido de reduzir o custo dos direitos autorais por textos usados, 
e assim viabilizar a publicação.

34 NEVES, 2018a.
35 Idem. Ensino de língua e vivência de linguagem. São Paulo: Contexto, 2010.
36 A obra tem sua base teórica explicitada especialmente nos livros Ensino de língua 

e vivência de linguagem (NEVES, 2010) e A gramática passada a limpo (NEVES, 
2012b, pp 197-209). 
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de importância de que trata o capítulo. De certo modo, esse texto inicial 
anuncia e introduz a lição, orientando uma atenção sobre os usos que 
facilite a apreensão dos mecanismos gramaticais da língua mais direta-
mente acionados nos casos em que esteja envolvida aquela determinada 
categoria, ligada àquela determinada função (ou àquelas determinadas 
funções), e naquele determinado processo. 

Há noções principais que sustentam tal condução das lições, espe-
cialmente no sentido de esclarecer os caminhos que se estabeleceram, e 
as noções que têm de ser despertadas no leitor e no estudante (tópicos 
desenvolvidos em Neves, 2012b, p. 200-205):37

1. A introdução no mundo da metalinguagem.
2. A consciência dos meios de produzir linguagem.
3. A situação de produção de linguagem. 
4. A ativação de unidades na linguagem verbal. 
5. A implicação de categorizações.
6. A implicação de funções.
7. A variação em linguagem e a implicação de padrões.
8. A importância da visão da gramática no texto.
9. A importância da valorização da criação “poética” no texto.
10. A noção de “gramática” implicada 

5. A expansão documental da proposta lexicográfica
Dadas as dificuldades de produção editorial da época atual, espe-

cialmente de comercialização de dicionários, não está disponível ainda 
(entregue para publicação em 2012) o Dicionário do português documen-
tado do Brasil (BORBA38, no prelo),39 que foi definido, na origem, como 
um “tesouro lexical”.  O dicionário se apresenta, pois, como um conjunto 
pretensamente exaustivo do léxico que circula em forma escrita no país, 
desde as primeiras obras escritas. Documentando essa modalidade de 
língua com o Córpus de Araraquara, além de algumas outras documen-
tações, ele presumidamente arrola os padrões construcionais vigentes, 

37 NEVES. A gramática passada a limpo. São Paulo: Parábola, 2012b.
38 BORBA, Francisco da Silva (coord.). Dicionário do português documentado do Brasil. 

São Paulo: Ed. Unesp, no prelo.
39 A equipe manteve-se praticamente a mesma, apenas com acréscimo de dois verbetis-

tas, durante o trabalho, e com a colaboração de uma revisora geral.
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historicamente, com atenção para a colocação lexical e os consequentes 
resultados semânticos. 

Os objetivos declarados na Introdução da obra podem ser assim 
resumidos: (i) documentar a língua escrita nesse período indicado; e (ii) 
descrever o uso escrito, segundo técnicas distribucionais e segundo uma 
teoria gramatical que considera a valência e a estrutura argumental.40 A 
descrição anota até itens de ocorrência única, com vista à avaliação das 
raridades lexicais do período, e, no caso de acepções e construções que só 
aparecem em textos até 1970, a descrição ainda anota a data da última 
ocorrência de cada variante fonética registrada. Sendo um dicionário 
documentado, a condição de entrada é apenas a ocorrência no córpus 
(desde que cada entrada ou cada acepção se encontre convenientemente 
contextualizada), o que abona até sequências aparentemente banais. 

São diretrizes centrais:

1. Com atenção para a variação, a forma menos frequente é reme-
tida para a mais frequente, indicação que é posta em destaque (ex: ☼hipó-
xia / hipoxia, impingem / impigem). Essa marca de destaque também entra 
na marcação que é feita quando uma das formas tem ocorrência única, 
como neste verbete:

- IMPRESTAR-SE Sm abandono; relaxamento: O meu Sirimim 
no descuidoso imprestar-se: a lânguida água à lengalenga e a ternura 
em aventura. ( JR-R) ☼ Oc única em G. Rosa.

2. Constituem entradas todas as formas livres simples (ex.: homem, 
lindo, dar) ou complexas (ex.: guarda-roupa; pré-história; joão-ninguém), 
ou seja, todas as lexias que formam sintagmas independentes. As expres-
sões introduzidas por preposição, artigo ou verbo (ex: a tempo; um bocado, 
sair no braço) e as frases feitas (ex: cão que ladra não morde) constituem 
subentradas do primeiro item lexical, na constituição da expressão; assim, 
perna(s) para que te quero, entra em perna; dar com a cara na porta, entra em 
dar, a passos largos, entra em passo; etc. 

3. Seguindo-se a mesma direção das outras obras lexicográficas 
da equipe, a acepção do verbo, em primeiro lugar, deriva das unidades 
semânticas nele presentes, no uso. Assim, o cenário de um verbete com 

40 Essa é a direção que se mantém desde a primeira obra tratada aqui.
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a categoria “verbo” abriga subcategorias como Atividade [At],41 Processo 
[Pr] e Estado [E], pois a elas se prende o acionamento da estrutura argu-
mental, com o resultado semântico. Assim, o verbo tomar vem equacio-
nado da seguinte maneira: 

(i) como [At], aciona complemento [C] dos tipos: [SN]; [de+SN]; 
[de direção]; [SN(+Pred)]; [C1: SN. C2: de+SN]; [C1: SN. C2: 
a/de+SN]; 

(ii) como [Pr], aciona [C] do tipo: [SN]; 
(iii) como [E] aciona [C] do tipo [SN]; 
(iv) sendo pronominal e [Pr], aciona [C] do tipo [de+SN]. 

4. As acepções respondem, transparentemente, a essas chance-
las. Por outro lado, no caso de um complemento predicante (de verbo-
suporte), a sequência V+SN pode deixar de configurar-se como realmente 
transitiva, o que com certeza condiciona as definições lexicográficas (ex: 
tomar banho, tomar coragem, tomar grau, tomar interesse, tomar (um) susto). 
Mantém-se em questão o fato de esses casos não se confundirem com 
construções de aparente [C: SN] que representam formas cristalizadas 
(ex: tomar chumbo, tomar pé, tomar tempo, tomar ares de, tomar banho de loja, 
tomar o caráter de), reveladas nas acepções. 

5. Indicações gramaticais, indicações de uso e indicações enciclo-
pédicas consideradas relevantes são acrescentadas ao final do verbete, em 
destaque. Estes a seguir são apenas exemplos:

CEGAS Sf pl us. na construção adverbial [às+c.] sem ver; cega-
mente; inconscientemente; desordenadamente: Avancei às cegas, 
com os movimentos trôpegos de quem vai cair. (ROM-R); 
INCENDIADO Adj Ql 1 que se incendiou; queimado: .......... 2 
inflamado; cheio de ardor: ......... 3 abrasado; exaltado: ......... 4 
excitado; revolto: ......... ☼ Associado a um nome de cor indica 
tonalidade semelhante à do fogo: Sua pele era lustrosa de seborreia 
e dum vermelho incendiado. (GAT-R)
INCOMPATIBILIZAR V [At] [C

1
: S. C

2
: com+S] 1 tornar 

inconciliável; indispor definitivamente: Tentava-se por todos 
os modos incompatibilizá-lo com a igreja. (DRR-R); Favorecia 
os emigrados; distribuía-lhes alimentos pela verba da polícia; 

41 Os verbos de “ação-processo” (CHAFE, 1979) passam a integrar-se à categoria “ativi-
dade”, juntando-se aos verbos de “ação”.
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incompatibilizava-os com a princesa. (REB-T) [Pr. Pron] [C: 
com+S] 2 tornar-se incompatível, incombinável: Um feto adquire 
[...] antígenos Rh positivos e seu sangue se incompatibiliza com o 
sangue materno. (CRU) 3 tornar-se inconciliável; inimizar-se; 
indispor-se definitivamente: Incompatibilizou-se com os compa-
nheiros; e largou-os. (RF-T) ☼ (i) Construção recíproca equiva-
lente a 1: Isso nos incompatibilizava. (MEC-R) (ii) Construção 
recíproca equivalente a 2: O pai e a mãe incompatibilizavam-se 
entre si para a concepção perfeita de um novo descendente. (LIS-R) 
IMPLEMENTO (Ing) Sm [Ab] 1 implementação; execução: 
........ 2 aquilo que é necessário para a execução de alguma coisa; 
aporte de recursos: ........ [Co] 3 o que é necessário para a exe-
cução de algo; peça ou instrumento de execução de uma tarefa; 
petrecho: ......... 4 complemento: ............ (G-R) ☼ Como con-
creto, é mais usado no plural.
INCONFIDÊNCIA Sf 1 revelação de segredo confiado: ....... 2 
Inconfidência Mineira: ......... ☼ Na acepção 2, escreve-se com 
inicial maiúscula.
IMPERATIVO CATEGÓRICO Sm (Filos) aquilo que atua de 
tal maneira que a máxima da vontade possa valer sempre, ao 
mesmo tempo, como princípio de legislação universal; morali-
dade: Os pontos de aproximação e de divergência entre o impe-
rativo categórico kantiano e o supereu são discutidos. (PRC-T); 
[...] ☼ O termo foi criado por Kant na obra Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes, escrita em 1785. Trata-se de uma das 
ideias centrais para a adequada compreensão da moralidade e da 
eticidade, a de que se deve agir segundo uma máxima tal que ao 
mesmo tempo se queira que ela se torne lei universal.

6.  As variantes regionais ou diatópicas são, quando possível, 
anotadas, assim como as variantes diastráticas ou registros, e os tons do 
discurso; por exemplo: (Coloq), para coloquial tenso, (Pop), para coloquial 
distenso, (Ch), para chulo, (Gir), para gíria de grupos especiais, (Deprec), 
para depreciativo, (Joc), para jocoso, (Iron), para (irônico), (Sol), para 
solene. Marcam-se os tecnicismos quando sejam exclusivos da área (Anat, 
Med, Quím, Fís, Biol, etc.).

Considerações finais
No todo, os exames que aqui se fizeram visaram a recolher na gra-

mática pontos essenciais de sua extraordinária validade para a sustentação 
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de definições lexicográficas. Na exposição fica mantida clara a distinção 
que existe entre a tarefa de explicitação gramatical e a tarefa lexicográ-
fica, entretanto propõe-se, como diretriz da preparação das obras lexico-
gráficas, não se perder de vista que as relações gramaticais governam os 
resultados semânticos nos enunciados, que a escolha lexical, por sua vez, 
se acopla à organização gramatical, e que, afinal, as relações gramaticais 
estão presentes nas decisões sobre a produção de sentidos.

Não se imagina que um dicionário geral de língua fixe seu ponto 
de partida numa contraposição de informações semânticas a informações 
gramaticais, mas pretende-se que sua organização permita rastrear uma 
gramática referencial da língua. Fica implicada a opção por um exame 
da construção de sentido no texto a partir da organização gramatical dos 
usos, visão na qual o contexto não se reduz a mera instância de desambi-
guação. E entende-se que, para essa visão, podem dar grande contribuição 
as obras lexicográficas que partam da avaliação dos usos reais, para chegar 
à formulação das acepções.

Afinal, na lida dos estudiosos para penetrar na linguagem como 
produção de sentido, seja pelas lições da gramática (sintaxe, semântica 
e pragmática) seja pelas notações dos dicionários que se sustentam na 
gramática, quero voltar ao título de um capítulo meu,42 que assim resume 
a empreitada dos dicionários de língua, ou seja, assim especifica a “prá-
tica lexicográfica” daqueles dicionários que não esquecem a linguagem. O 
título do capítulo é: “A prática lexicográfica: onde ciência e arte se encon-
tram”. E é com o trecho final desse capítulo que acredito poder resumir 
a mensagem deste capítulo, que, exatamente na direção que toma, home-
nageia nosso mestre, por excelência, de gramática:

o usuário comum, embora não abra o dicionário para ter lições 
de gramática, só tirará as últimas consequências da apresentação 
lexicográfica que tem à sua disposição, se ela não fizer total 
abstração do sistema de regras que dá conta da relação entre 
som e sentido no uso da língua, isto é, se, num acoplamento de 
arte e ciência, o léxico for mapeado segundo as possibilidades 
construcionais da língua.43

42 NEVES. A gramática: história, teoria e análise, ensino. Ed. Unesp, 2002, p. 207-221.
43 Ibid., p. 219.
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o rElATo DE umA ExPErIênCIA

                                                  Marinus Josephus van de Ven1

Desde a Antiguidade Clássica, observa-se na cultura ociden-
tal uma ininterrupta influência das línguas clássicas latim e, em menor 
grau, grego. Em muitos países essas línguas ainda são ensinadas tanto no 
ensino médio quanto no ensino universitário. Entretanto, metodologia e 
objetivos têm mudado consideravelmente ao longo dos séculos. Chamam 
atenção as diferenças metodológicas cada vez maiores frente às línguas 
modernas. Após um breve esboço histórico, estudamos as pretensões e as 
possibilidades de alinhar a educação das línguas clássicas à educação das 
línguas modernas.

Visão geral histórica
1. O latim como língua materna
O latim serviu como língua materna para muitos até a Antiguidade 

Tardia. Durante muito tempo, foi a língua franca em grande parte da 
região do Mar Mediterrâneo. Muitos dos que não falavam latim em 
casa queriam aprender a língua com um objetivo explícito: ingressar no 
comércio e/ou na política. E, obviamente, o latim e o grego também tive-
ram papel na educação. Quintiliano afirma em sua Institutio Oratoria (I, 
1,12-14) que uma criança romana deveria começar a aprender grego (!), e, 
não muito tempo depois, aprender latim de modo a tornar-se totalmente 

1 O autor (nascido em 16/10/1974) é um classicista e ensina ambos os idiomas clássicos 
em uma escola de ensino médio na Holanda. Hoje, seu principal campo de pesquisa 
é a didática das línguas clássicas, especialmente a variante “viva”, que ele também 
coloca em prática em escola do ensino médio.
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bilíngue. Em seguida deveria aprender a ler e a escrever aproximada-
mente a partir dos sete anos de idade.

Até certo ponto, são conhecidos os métodos de ensino de línguas 
do período imperial, sobretudo pelo livro de ensino de latim e grego, 
conhecido como Hermeneumata Pseudo-dositheana. Este consiste de qua-
tro partes totalmente bilíngues: uma lista em ordem praticamente alfa-
bética, originalmente de classes de palavras, conjugações e inflexões gra-
maticais; listas de palavras temáticas; Colloquia (conversas simples sobre 
tópicos cotidianos); e a leitura de textos, entre outros, Fábulas de Esopo 
e um resumo da Ilíada. Em alguns manuscritos, uma gramática, par-
cialmente bilíngue, foi adicionada. O livro é dividido em colunas muito 
estreitas de uma a três palavras cada, nas quais as palavras latinas e gregas 
correspondentes estão sempre imediatamente próximas umas das outras.

A maneira como professores e alunos usaram este livro continua 
sendo uma incógnita. Eleanor Dickey2 chega à seguinte hipótese: em pri-
meiro lugar, as crianças aprendiam o alfabeto e, depois, as palavras usa-
das quotidianamente em seu próprio ambiente (usando listas de palavras 
temáticas), juntamente com alguma morfologia elementar. Em seguida, 
a comunicação diária com base nos Colloquia e, depois, a educação da 
linguagem consistia principalmente em ler e recitar (de memória) textos 
originais de escritores famosos, incluindo Homero para o grego e Virgílio 
para o latim. Além da leitura, os alunos deveriam escrever textos (sim-
ples) de acordo com uma estrutura fixa, os chamados progymnasmata.

2. Latim e grego como línguas estrangeiras modernas
Desde a Antiguidade Tardia, percebeu-se no continente da Europa 

Ocidental uma gradual extinção do grego, até que, no início da Idade 
Média, o seu conhecimento desapareceu completamente. Certamente, 
isso não se aplica ao latim. Mesmo após o desaparecimento dos últi-
mos “falantes nativos”, o latim permaneceu como a linguagem comum na 
ciência e na igreja e, às vezes, também em funções públicas.

Nossas fontes para a educação do latim no início da Idade Média 
são limitadas. Entretanto, sabemos que as gramáticas de Donato (século 
IV d.C.) e Prisciano (por volta de 500 d.C.) desempenharam um papel 

2 DICKEY, Eleanor. Teaching Latin to Greek speakers in antiquity. In: Learning Latin and 
Greek from Antiquity to the Present. Cambridge, 2015, p. 30-51.
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importante. Sabemos também que era frequente memorizar grandes 
quantidades de material didático. De qualquer modo, o nível do latim 
deteriorou-se, de maneira que passou a haver escassez de pessoal qua-
lificado em língua latina. Também, gradualmente, desviou-se do Latim 
Clássico (Cícero, César). Portanto, Carlos Magno e seus sucessores pas-
saram a promover vigorosamente o latim e a sua educação como um todo. 
Aqui, nos referimos ao Renascimento Carolíngio.

O próximo grande ressurgimento das línguas clássicas deu-se a 
partir do século XV com o Humanismo. O grego ressurgiu, devido à che-
gada de professores de grego provenientes de Bizâncio. Havia ainda vários 
institutos onde latim, grego e, inclusive, hebraico podiam ser aprendidos 
em nível superior (universitário). Um desses institutos, provavelmente o 
mais conhecido na região hoje compreendida por Holanda e Bélgica, foi 
o Collegium Trilingue de Lovaina, de 1517.

Na esfera do ensino médio, nos limitaremos principalmente aos 
Países Baixos onde, desde o final da Idade Média, existiam as chamadas 
Escolas Latinas. Estas conquistaram seu direito de existência principal-
mente devido ao aprendizado e estudo do latim. Afinal o conhecimento 
do latim era requisito para a admissão aos estudos universitários (onde o 
latim era a língua de instrução) e a muitos trabalhos no âmbito público 
e/ou religioso. O programa de seis anos se iniciava pela gramática, ou 
seja, com a memorização e a reprodução de regras e exercícios de peque-
nas frases (holandês-latim) e traduções (latim-holandês). Os alunos de 
anos mais adiantados liam textos originais e escreviam poesias e discur-
sos. Muitas escolas também trabalharam com peças de teatro em latim 
durante séculos, muitas vezes escritas pelo Diretor da escola.

Como o nível das escolas e de professores de latim se diferenciava 
enormemente, o governo passou a interferir. Um dos primeiros “currícu-
los” no norte da Holanda foi o chamado Schoolordre ou “currículo esco-
lar” de 1625. Como esse programa se mostrou demasiado ambicioso (os 
alunos não conseguiam escrever poesia latina de maneira independente 
tal como prescrito mesmo após seis anos de estudo), os requisitos eram 
regularmente atualizados pelo governo.

Outro ponto de crítica foi o fato de muitas escolas estarem dis-
tantes da realidade cotidiana e da percepção dos alunos. Esses proble-
mas tiveram papel importante em demais países. O pedagogo tcheco 
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Comenius (Koménsky), que se estabeleceu na Holanda devido a disputas 
religiosas, procurou fazer algo a respeito desses problemas, o que o levou 
a publicar vários livros, incluindo Ianua Linguarum, Vestibulum e, talvez 
o mais conhecido, Orbis Sensualium Pictus (1658), um livro ilustrado com 
textos explicativos em alemão e latim tendo em vista a educação mais 
visual. Logo após seu aparecimento, o livro foi traduzido em várias outras 
línguas, incluindo inglês-latim e francês/italiano-latim, mas, estranha-
mente, uma versão completa de holandês-latim não surgiu. 

2bis. Línguas modernas
A fim de chegar à boa comparação entre as línguas clássicas e 

modernas, não podemos ignorar, é claro, como tomou forma, nos últimos 
séculos, a educação em línguas estrangeiras modernas.

Até o final do século XVIII, a educação em línguas estrangeiras 
modernas (francês, alemão, inglês) consistia, principalmente, em ler, 
memorizar e discorrer sobre pequenos diálogos e palavras cotidianas. Não 
havia, segundo a percepção de muitos, um verdadeiro “método”, o que os 
professores sentiam como um grande obstáculo, já que, sem esse verda-
deiro método, o estudo dessas línguas não era considerado “completo”. 
Por essa razão, o método gramática-tradução publicado por Meidinger 
em 1783 foi muito bem-vindo. Meidinger não só (em contraste com mui-
tos de seus seguidores) manteve diálogos, vocabulário etc., mas também 
abordou sistematicamente a gramática com exercícios específicos (tradu-
ções língua materna-língua-alvo) seguindo o exemplo dos clássicos. Em 
suma, uma abordagem a partir da língua materna que predominaria na 
educação holandesa até meados do século XX.

Também poderia ter sido ensinado de maneira diferente, pensa-
ram alguns. Já no século XIX, havia pessoas que procuravam aprender 
uma língua estrangeira a partir da mesma língua a ser aprendida, com 
pouca ou nenhuma intervenção da língua materna. Depois de algumas 
iniciativas pouco influentes de, entre outros, Jean Joseph Jacotot — que 
deixou, por volta de 1825, que seus estudantes derivassem a gramática 
indutivamente a partir de um romance francês —, no final do século XIX 
surgiu o chamado método direto. Com este método, a língua-alvo passa a 
ser a linguagem de comunicação. O que os alunos ainda não conseguiam 
entender nessa língua era representado ou descrito, mas expressamente 
não traduzido.
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Hoje, a educação em línguas estrangeiras modernas está em grande 
parte alinhada ao método direto.

3. Latim como língua passiva
Como a sociedade não requer mais o conhecimento do latim 

(nem do grego) em qualquer área, não é mais exigido aprender latim 
como “língua estrangeira moderna”. Mas, qual é então o objetivo? 
Opiniões divergem sobre isso. De maneira simplificada, podemos dis-
tinguir dois grupos:3

•	Latim e grego, como línguas, aguçam a mente e são, portanto, 
valiosas. O deixar-se intrigar pelas formas e construções promove 
o pensamento analítico. Além disso, aprende-se melhor a sua 
própria língua, o que fará com que se possam trabalhar melhor 
os termos profissionais em assuntos tal como medicina etc.
•	Latim e grego são um meio de penetrar na cultura da 
Antiguidade, que é a base da nossa civilização ocidental. A 
linguagem é, portanto, em primeiro lugar e acima de tudo, um 
meio e não um objetivo.

Todos concordam em que língua e cultura têm um papel a desem-
penhar. Mas opiniões divergem consideravelmente quanto ao seu relacio-
namento e o nível a ser alcançado.

A posição das disciplinas na educação também mudou com relação 
ao objetivo a ser alcançado. Até o século XIX, metade das horas de ensino 
consistia em latim (50%), e a outra metade era dividida igualmente entre 
o grego (25%) e todos os outros cursos juntos (25%). Enquanto isso, tanto 
o latim quanto o grego foram reduzidos a uma disciplina “normal”.

O método gramática-tradução predominou até bem depois da 
Segunda Guerra Mundial. Desde então, surgiram várias alternativas no 
mercado que, em geral, atendem a duas características:

•	Mais atenção à cultura, sob a forma de ilustrações e textos 
explicativos na língua materna. Os tópicos dizem respeito, prin-
cipalmente, à vida cotidiana, mitologia e história.
•	Redução do conhecimento gramatical para o que é absolu-
tamente necessário para poder compreender um texto. Tudo o 
que é necessário somente para o conhecimento ativo é omitido. 

3 Veja também: MAIER, Friedrich. Warum Latein? Zehn gute Gründe. Stuttgart, 2008.
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O vocabulário fica reduzido e totalmente baseado na pesquisa 
de frequência.

Para o que não deve ser conhecido, aos textos são adicionadas notas. 
Estas, muitas vezes, tornam-se tão extensas que ocupam mais espaço do 
que o próprio texto a ser lido. Durante os testes, os alunos podem usar um 
dicionário e uma pequena morfologia.

É esta uma solução para garantir que os alunos com um 
conhecimento limitado da língua penetrem suficientemente no conteúdo 
do texto? De qualquer modo, a resposta a esta questão é “não” de acordo 
com os autores do relatório Het geheim van de blauwe broer:4 “a declaração 
‘nada fazer não é uma opção’ [ou seja: deixar tudo como está] constou da 
consulta realizada [entre professores de línguas clássicas] ter recebido um 
amplo apoio. Existe um descompasso visível entre os objetivos, por um 
lado, e as condições sob as quais eles devem ser alcançados, por outro lado.”

O mesmo relatório busca soluções para mudanças organizacionais 
e didáticas. Sobre este último tipo afirma: “uma questão importante é 
como a educação gramatical tradicional poderá ser transformada em uma 
forma moderna de ensino de idiomas cujo conteúdo esteja atualizado 
de acordo com os desenvolvimentos científicos da linguística moderna, e 
mais alinhado com a educação de línguas modernas.”

A segunda parte deste relato versa sobre essa questão.

Um experimento (duplo)
4. O texto é o centro da atenção
Há, portanto, objeções necessárias à prática atual. Objeções que 

foram parcialmente identificadas já no século XIX. Desde então, vários 
classicistas procuram conferir uma posição central ao texto em vez da 
gramática e da tradução.

No final do século XIX, W.H.D. Rouse publicou A Greek Boy at 
Home, uma história grega sobre um menino ateniense e sua família. O 
objetivo era ler grego por meio da leitura em grego, em vez de aproximar-
se do grego por meio da língua materna, alinhado à educação em línguas 

4 KROON, Caroline; SLUITER, Ineke (ed.) Het geheim van de blauwe broer. Eindrapport 
van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Leiden / Enschede, 2010, p. 32 e 39.
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estrangeiras modernas (ver acima, 2bis). Isto ele chamou de método direto.5 
Entretanto, devido à estrutura desigual quanto ao vocabulário e à gramá-
tica, permaneceu um verdadeiro jogo de quebra-cabeça e traduções, cer-
tamente porque o texto vinha acompanhado de um caderno tradicional 
de exercícios de acordo com o método gramática-tradução.

Na década de 1950, A.G. de Man6 acreditava que os métodos tra-
dicionais faziam menos justiça do que necessário às exigências do latim 
e do holandês. Ele também partiu do texto latino, do qual a gramática 
e o vocabulário tinham que ser indutivamente adquiridos. O trabalho 
indutivo, no entanto, acabou por necessitar um longo período, o que sig-
nificava que o trabalho “tradicional” teria que ser retrabalhado.

Por volta da mesma época, Hans Henning Ørberg trabalhou em 
sua Lingua Latina secundum naturae rationem illustrata.7 Tanto quanto 
Rouse, ele trabalhou de acordo com o método direto, mas de forma bas-
tante mais consistente: em seu texto há tantas repetições sutis que os 
alunos aprendem a maior parte do vocabulário lendo repetidamente o 
texto com atenção. Isso também funciona em grande parte para a gramá-
tica que Ørberg, além disso (em latim!), explica e garante que os alunos 
exercitem a gramática com exercícios de preenchimento. A memoriza-
ção ativa de palavras e gramática, assim como também a tradução é algo 
geralmente desnecessário. Com a consequente aplicação na prática, por-
tanto, parece haver poucas objeções ao método,8 mas: como podemos dar 
um seguimento a esse método ao ler textos originais?

Em conexão com De Man, R. Lenaers desenvolveu o método Ars 
legendi para a educação belga. Ele também dá à leitura de textos uma 

5 Rouse não foi o único a ocupar-se do método direto na época, mas um daqueles que 
o defendiam com determinação. Para uma discussão detalhada sobre o método direto 
na época veja: W.H.S. Jones. Via nova, or The application of the direct method to Latin 
and Greek. Cambridge, 1915.

6 A.G., De Man. In grammaticis veritas! De noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs 
in het Latijn. Groningen, 1951.

7 ØRBERG, H.H. Lingua Latin secundum naturae rationem explicata. Copenhague, 1955. 
Em 1990, foi feita uma reedição, publicada sob o título Lingua Latina per se illustrata.

8 Outro problema diz respeito ao grego, para o qual um método similar ainda não existe. Várias 
tentativas foram feitas para preencher essa lacuna (entre outros Mario Diaz, Alexandros. To 
Hellenikon Paidion, baseado no livro de Rouse mencionado), Christophe Rico, Polis e M. Balme 
et al, Athenaze, mas nenhum deles implementa consistentemente o método direto tal 
como Ørberg. O autor do presente artigo está trabalhando em uma nova iniciativa para 
escrever Ørberg grego, sob o título   Ἑλληνικὴ γλῶττα (/Hellenikè glotta/).



184

O Sentimento da Língua

posição central, mas sem os princípios estritamente indutivos de De 
Man. Lenaers fala da análise dinâmica, por meio da qual os alunos lêem 
uma frase, em princípio, da esquerda para a direita, tal como escreve-
ram os romanos / gregos. Durante a leitura, os alunos traduzem palavras 
separadas, mas nada mais que isso. Portanto, não se pode afirmar que a 
tradução para a língua materna não é um objetivo, mas, no máximo, um 
meio de compreender o conteúdo.9

Recentemente, Kristien Hulstaert fez interessante contribuição, 
em consonância com este contexto. Ela propôs a leitura “colométrica”.10 
Trata-se, assim como na Antiguidade, de colocar kola, ou partes da frase 
umas em cima das outras, em uma coluna estreita, cada um formando 
uma unidade separada de conteúdo, que, por assim dizer, deve formar 
uma imagem na mente do leitor. Muitos escritores antigos escreveram 
deliberadamente em kola. Assim como na análise dinâmica de Lenaers, a 
ordem original de palavras desempenha um papel importante na leitura. 
Por enquanto, esse método é especialmente útil em prosa. A adaptação à 
poesia ainda não foi pesquisada por Hulstaert.

5. O Latim e o grego vivos
Latim e grego — muito mais do que as línguas modernas — foram 

línguas orais. Isso significa que, naquele tempo, as pessoas liam em voz 
alta, o que hoje em dia acontece muito menos. Podemos, portanto, con-
siderar um progresso o fato de que, nos métodos acima mencionados, 
existe espaço para ler em voz alta, usar a leitura “colométrica” etc. Mas 
podemos dar um passo além, já que o professor, na verdade, fala latim e 
grego durante as aulas. Assim, ainda que sem perceber, os alunos passam 
a escutar e estão expostos muito mais ao latim e ao grego do que quando 
apenas leem os textos. O que é necessário para tornar isso possível?

•	 Para os alunos: deve existir um Comprehensible Input,11 o que 
quer dizer que eles precisam entender o que ouvem / lêem. A 
aquisição da linguagem é o mais eficaz quando o input aumenta 

9 LENAERS, R. Ars legendi: Basisbrochure bij de handboeken van de gelijknamige reeks. 
Leuven: s.l.,1980-1982. Em particular p. 23 e seguinte. O oposto é o método tradicional 
de dissecar e frasear a parte da frase, um método que ele chama de análise estática.

10 Kristien Hulstaert, ‘De tekst als film’, em Kleio 47.1/2 (2018), p. 52-69.
11 Tal como formulado por Stephen Krashen em Principles and Practice in Second 

Language Acquisition (Columbia, South Carolina, 2009).
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ligeiramente o conhecimento acima do já adquirido.
•	 Para os professores: estes devem ter pelo menos as habilida-
des, ainda que elementares, para falar, algo que nem sempre é 
o caso. Exige também que saiam da sua “zona de conforto” e se 
atrevam a ser vulneráveis em relação aos alunos e também frente 
aos colegas que já estão envolvidos neste processo. Cursos para 
docentes também podem ajudar, e estes estão agora disponíveis 
na Holanda.
•	 São necessários materiais de ensino adequados: textos sim-
ples, contextos culturais etc. em latim / grego.12

Existem cerca de 25 escolas na Holanda e na Bélgica, onde as aulas 
são ministradas nas classes menos adiantadas (12-15 anos) de acordo 
com o método vivo usando o manual de Ørberg. Este é também o caso na 
minha própria escola, o ginásio Bernrode.

Mas há uma diferença importante. Nós ensinamos o Latim (e 
o Grego) Vivo principalmente nos anos mais avançados (para alunos 
de 15-18 anos). Após algumas experiências únicas, optamos por esta 
maneira de ensinar sob a forma dos chamados “grupos Plus”, em que os 
alunos recebem ambas as línguas clássicas no tempo em que aprenderiam 
somente uma língua de acordo com o método tradicional. Desta forma, é 
criada uma seleção natural dos alunos melhores / mais motivados.13

Durante as aulas, ao descrever o contexto histórico, ao dar explica-
ções e, principalmente, ao ler textos, o professor fala quase que exclusi-
vamente tanto em latim quanto em grego. Ele não traduz os textos, mas 
sim ele os parafraseia. Em princípio, também os alunos não traduzem. No 
máximo, traduzem parte de alguma frase que não tenham compreendido 
completamente. As lições de casa raramente existem, porque o funda-
mental desse método é aprender ao escutar. Assim colocado, tudo isso 
parece ideal! Entretanto, também existem “armadilhas”:

•	 O professor deve ser capaz de falar a língua com razoável faci-
lidade. Caso contrário, torna-se confuso e ininteligível para os 

12 Nesse meio tempo, o autor produziu um livro sobre a cultura dos gregos e romanos, 
escrito inteiramente em latim / grego, ainda não publicado. Exemplares digitais estão 
disponíveis mediante solicitação (info@marven.nl).

13 O Latim Vivo para todos os estudantes da idade indicada (15-18 anos) está ainda em 
sua fase inicial, sendo que um experimento está sendo realizado no ano letivo atual 
(2018-19) e ainda é cedo para uma avaliação.
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alunos. O professor pode evitar essa situação ao se preparar muito 
bem para cada aula;
•	O professor deve estar extremamente atento à reação da classe, a 
fim de evitar que ele/ela “fale sem chegar aos alunos”: se os alunos 
não entendem, nem revelam que não entendem, o efeito da apren-
dizagem torna-se nulo.
•	As aulas são árduas para os alunos (especialmente no começo); 
vários alunos participantes indicaram que não seria possível seguir 
essas aulas ao longo do dia. Isso pede uma mudança no sistema?

Até o momento, não podemos realmente tirar conclusões quanto 
aos resultados dos exames, pois a turma que participou dessa atividade 
experimental foi de apenas sete alunos. Estes, em geral, alcançaram um 
bom resultado e terminaram bem. No entanto, trata-se de um grupo 
obviamente pequeno demais para outras conclusões.

6. Desafios adicionais
Há sempre alunos que podem enfrentar desafios adicionais. Com 

isso em mente, um experimento adicional está em andamento no giná-
sio Bernrode, ao qual demos o título de Tirocinium Ciceronis. O projeto 
envolve a aquisição de habilidades de fala e escrita pelos alunos. Queremos 
concluir este curso extracurricular com um exame de acordo com as dire-
trizes do QCER (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas)14 
para o domínio das línguas estrangeiras modernas, curso que distingue 
seis níveis: A1, A2, B1, B2, C1, C2. O último nível se aproxima ao de um 
“falante nativo”. Testamos as quatro habilidades de comunicação: ouvir, 
ler, escrever e falar, sem gramática teórica ou vocabulário bem definido. O 
uso de dicionários ou outras ferramentas não é permitido.

Os alunos já adquirem nas aulas regulares de latim / grego as duas 
primeiras habilidades: ouvir e ler. Os dois candidatos que, até agora, pas-
saram em um exame muito experimental ao nível B1 demonstraram não 
ter qualquer problema com essas habilidades. As perguntas nos textos 
de leitura e audição estavam na versão de teste, principalmente ques-
tões de múltipla escolha sobre notícias (por exemplo, os Nuntii Latini 

14  Disponível em:
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home.
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da rádio finlandesa) e textos originais simples (por exemplo, um frag-
mento de Plauto).

Naturalmente, devemos praticar as outras habilidades, escrever e 
falar, separadamente. O material para que isto seja possível ainda está em 
desenvolvimento, e, portanto, os alunos testados ainda não puderem usá
-lo. Os resultados foram, aqui também, um pouco irregulares, mas, cer-
tamente, não foram ruins: a comunicação ao nível desejado do conteúdo 
acabou ocorrendo, especialmente por escrito. As tarefas consistiam em 
escrever uma carta de solicitação de emprego e participar de entrevistas 
curtas sobre, entre outros assuntos, planos pessoais para o futuro e política. 
Os alunos podiam preparar brevemente uma parte das conversas orais. 

Mais resultados serão conhecidos no decorrer de 2019: um grupo 
de alunos que, há alguns anos, segue o curso de Latim Vivo fará seus 
exames finais, e alguns farão um exame “Cícero”.

É claro que, assim, a educação em latim e grego está mais 
conectada às línguas estrangeiras modernas. Mas ainda é cedo demais 
para tirar conclusões definitivas sobre os resultados. Haverá, então, 
uma continuação!
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EDIção CríTICA E ComEnTADA DE  PrincíPiOs De 
LinGuísTicA GerAL, DE mATToSo CâmArA Jr.: 

função DoCumEnTAl Do rEgISTro DE vArIAnTES

Nilda Cabral1

A investigação que estamos levando a termo, com a utilização do 
método e das técnicas da Crítica Textual e da Ecdótica, irá se configurar 
em uma edição crítica e comentada de Princípios de Linguística Geral, de 
Mattoso Câmara Jr.

Partimos da hipótese de que o percurso histórico de Princípios 
pode ser especialmente documentado a partir do registro sistemático 
das modificações a que o autor submeteu o seu texto, desde a gênese 
de sua tradição impressa. Gênese que se deu com a primeira aparição 
pública, na Revista de Cultura, do curso de Linguística Geral ministrado 
por Mattoso Câmara na Universidade do Distrito Federal, no ano letivo 
de 1938 –  com o título de Lições de Linguística Geral, o subtítulo, entre 
parênteses, professadas na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade 
do Distrito Federal, de setembro de 1938 a janeiro de 1939 e enumeradas em 
romanos de I a XII – até o seu texto definitivo, o da 4ª edição em livro 
(1964), última edição em vida do autor, em que se materializa sua vontade 
editorial derradeira de publicação de seu Princípios de Linguística Geral.

No que diz respeito à existência de manuscritos, as consultas feitas 
a seus editores de longos anos da então Livraria Acadêmica e as pes-
quisadas empreendidas junto à Universidade Católica de Petrópolis, em 

1 Professora associada de Crítica Textual e Ecdótica do Instituto de Letras da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Língua Portuguesa pela UFF e dou-
tora em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). Professora 
de Crítica Textual e Ecdótica do Liceu Literário Português / Convênio com a UERJ.
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cuja biblioteca central encontra-se o que foi doado àquela casa de sua 
biblioteca particular e de seu acervo pessoal de documentos (cartas, fotos, 
pastas com recortes etc.) pela viúva de Mattoso Câmara, não resultaram 
na sua localização nem em evidências de que tenham sido preservados. 
Tampouco foram encontrados os chamados “exemplares de trabalho”, 
isto é, exemplares de edição anterior que o autor utiliza para fazer à mão 
as modificações que deseja incluir na edição seguinte a ser publicada, 
configurando-se esse exemplar anotado como um novo testemunho a ser 
materializado na edição que o autor tem em vista. No caso deste texto de 
Mattoso Câmara, é pertinente a conjectura de terem existido originais 
dessa natureza, uma vez que os procedimentos de colação comprovaram 
que o autor, de edição para edição, retomou sistematicamente o texto de 
Princípios para modificá-lo com substituições, acréscimos, supressões e 
deslocamentos que deram a cada edição uma feição particular e única.

Nada encontrando, portanto, que se caracterizasse como testemu-
nhos manuscritos, o plano da edição fixou um estema linear constituído 
unicamente da tradição impressa.

A pesquisa voltada para a eleição do texto definitivo de Princípios, a 
ser adotado como texto de base da edição em preparo, não se fez necessá-
ria, uma vez que a recensão de suas publicações em vida do autor encon-
tra-se estabelecida nos Dispersos de J. Mattoso Câmara Jr., organizados por 
Carlos Eduardo Falcão Uchôa,2 que aponta a 4ª edição como o texto ne 
varietur, da inteira responsabilidade de Mattoso Câmara e no qual se 
materializa a vontade editorial derradeira de seu autor.

Assim, o texto da 4ª edição, a ser reproduzido com todo o rigor 
filológico na edição crítica, servirá como referência para o cotejo com as 
outras publicações, de modo a se proceder à apresentação sistematizada 
de um conjunto documental de modificações textuais que irá permitir a 
ampliação do conhecimento do percurso textual da história de Princípios, 
obra maior de Mattoso Câmara.

Em seu Dispersos (2004, p. 33) Uchôa afirma que considera Princípios 
“um dos livros mais importantes publicados, no século passado, no Brasil, 
sobre a linguagem, por sua inegável influência, durante longo período, para 
disseminar, entre nós, o conhecimento científico que se poderia ter do 
fenômeno linguístico [...]”. Em outro momento de seu texto, registra:

2 UCHÔA, Carlos Eduardo Falcão (org.). Dispersos de J. Mattoso Câmara Jr. Edição 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.
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Por ocasião da publicação de Princípios, e ao longo dos anos 50-
60, quais as tendências mais expressivas no estudo da linguagem 
no Brasil? Pode-se dizer, com segurança, que a preocupação, de 
longe dominante, era com a língua portuguesa, situando-se, pois, 
no plano histórico ou idiomático da linguagem. Sobressaíam-
se, na época, estudos sobre o português voltados para interesses 
diversos, a começar pelos concernentes a problemas práticos do 
uso da língua (colocação pronominal, regência, concordância, entre 
tantos outros), o que propiciou a publicação de inúmeros trabalhos, 
muitas vezes assinados por puristas e vernaculistas amadores, sem 
nenhuma formação científica, e de inúmeras gramáticas, de valor 
muito diverso, editadas desde os fins do século XIX, cujo objetivo 
maior era o de documentar e tentar sistematizar os fatos da língua 
clássica lato sensu (século XVI aos fins do século XIX), para melhor 
disciplinar o seu uso [...] (p. 29-30).
É de justiça registrar-se, pois, que, antes da década de 40, havia 
um pequeno grupo de excepcionais estudiosos (como Said Ali, 
Antenor Nascentes, Sousa de Silveira...) que [...] souberam 
encontrar, por si próprios, o caminho da Ciência, vindo, assim, 
a investigar, com rigor e aprofundamento, o português, com 
trabalhos de inestimável valor, nos campos gramatical, histórico, 
dialetológico e da crítica textual [...] 
[...] a publicação de Princípios de Mattoso Câmara, em 41, 
uma obra a ter como objeto de estudo a teoria linguística, 
com a divulgação de um modelo referencial novo entre nós 
(o estruturalismo) representou uma mudança sensível de 
paradigma [...] (p. 31)

Desse modo, o estudo das modificações textuais de Princípios não 
só se configura como um arquivo da sincronia do estado do texto nas 
várias retomadas de sua redação autoral, mas também permite relacionar 
esse seu texto com outros contextos na área de saber em que se insere 
historicamente. A sistematização de um registro de variantes textuais 
funciona assim tanto na perspectiva sincrônica como na diacrônica, como 
uma espécie de arquivo das modificações autorais detectadas no percurso 
histórico dos testemunhos da obra.

Essa proposta de editoração crítica e comentada com o corpus de 
sua tradição impressa constitui-se, em uma perspectiva filológica, lin-
guística e ecdótica, em um novo testemunho para o acompanhamento 
da evolução do pensamento teórico de seu autor nessa obra fulcral da 
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área de estudos da língua portuguesa. Obra que faz parte, como a situa 
Uchôa, na obra citada, mais especificamente na vertente de introdução 
e divulgação da linguística geral estruturalista no Brasil e em Portugal, 
marcadamente com o intuito de promover não só a renovação do estudo e 
do ensino de língua portuguesa nas nossas academias e escolas, mas também 
a consequente reformulação de nossas gramáticas. No prefácio à 1ª. edição 
de Princípios, Sousa da Silveira3 considera que “a leitura atenta do livro do 
Professor Mattoso Câmara porá ordem dentro de muito cérebro onde as 
noções linguísticas ainda se aglomeram confusamente.”E conclui esta sua 
nota prévia dizendo-nos: “Mas para que falar de um compêndio, de reda-
ção clara e exposição metódica e substancioso de conteúdo, que se define e 
impõe por si próprio?”

Uma leitura desse registro sistematizado das variantes autorais 
detectadas ao longo das reedições da obra fornece, assim, em um único 
testemunho – a edição crítica em questão –, uma dimensão privilegiada 
do processo de criação de um texto teórico, ensaístico, em que se verifi-
cam procedimentos de substituições, ampliações, supressões e justaposi-
ções, desde o plano lexical até a instância de seus componentes de ordem 
conceitual, terminológica e classificatória. Procedimentos autorais que 
modificam a estrutura mesma do texto e de sua redação e que documen-
tam sua busca constante da construção de um discurso novo, com o rigor, 
a clareza e a fundamentação teórica atualizada de um texto científico, 
pioneiro e introdutório da linguística estruturalista entre nós.

Trata-se, portanto, de mais uma fonte de pesquisa para os estu-
diosos da obra, documentando sistematicamente o labor de Mattoso na 
reformulação do texto de Princípios, em que plasmou e lapidou esse novo 
discurso pioneiro também na orientação dos estudos e do ensino da lín-
gua portuguesa, mais especificamente no Brasil.

Obra fundamental na sua bibliografia e na área desses estudos, 
Mattoso4, ao se dirigir pela primeira vez ao leitor, na Nota Prévia à 2ª 
edição, revista e aumentada, conclui o seu prefácio advertindo que

3 SILVEIRA, Sousa da. Prefácio à 1ª. edição de: CÂMARA Jr., Mattoso. Princípios de lin-
guística geral: como fundamento para os estudos superiores da língua portuguesa. Rio 
de Janeiro: F. Briguiet, 1941, p. 7-8.

4 CÂMARA Jr., Mattoso. Princípios de linguística geral: como fundamento para os 
estudos superiores da língua portuguesa. 2ª ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Livraria 
Acadêmica, 1954, p. 8 (Biblioteca Brasileira de Filologia,5). Ver também GENETTE, 
Gerard. L’instance préfacielle. Paris: Seuil, 1987. p. 54-97; 150-218.
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Este livro não quer ser a rigor um roteiro para os estudos 
linguísticos, e sim firmar os princípios que se podem dizer válidos 
na ciência da linguagem. Não foram – é verdade – poupadas 
as citações, e o autor não se arrepende disso. Como singelo 
expositor didático, quis explicitamente apoiar-se nas grandes 
obras e ideias que vigoram na linguística contemporânea. 
Assim, entrega-se ao público a 2ª edição deste modesto 
compêndio, que continua a ser o único existente em língua 
portuguesa, embora o Autor seja o primeiro a reconhecer 
que não faltam mestres, em Portugal e no Brasil, muito mais 
indicados do que ele para arcar com a tarefa.

O registro das variantes textuais de Princípios permite a fruição inte-
lectual desse labor autoral, visto na perspectiva do processo de reformulação 
dessa obra, isto é, possibilita ao leitor da edição crítica e comentada pro-
posta acompanhar a trajetória de uma reflexão teórica sobre a linguagem 
que se faz texto. Percurso esse em que a inteligibilidade e a univocidade da 
formulação linguística são funções determinantes. Percurso de produção 
textual construído com todas as angústias, hesitações, avanços e recuos no 
seu processo de escritura, resultado, enfim, de todos os silêncios/rasuras, de 
todas as campanhas de redação de que nos fala a Crítica Genética.

Desafio com que igualmente se depara o linguista Ferdinand de 
Saussure, ao confessar em fragmento de carta reproduzido por Jean 
Starobinski.5

[...] absolutamente incompreensível se eu não fosse obrigado a 
confessar-lhe que tenho um horror doentio pela pena, e que esta 
redação me causa um suplício inimaginável, completamente 
desproporcional à importância do trabalho.
Para mim, quando se trata de linguística, isto é acrescido 
pelo fato de que toda teoria clara, quanto mais clara for, mais 
inexprimível em linguística ela se torna, porque acredito que 
não exista um só termo nesta ciência que seja fundado sobre 
uma ideia clara e que assim, entre o começo e o fim de uma frase, 
somos cinco ou seis vezes tentados a refazê-la.

5 STAROBINSK, Jean. As palavras sob as palavras: os anagramas de Ferdinand 
de Saussure. Tradução de Carlos Vogt. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 11. Jean 
Starobinsk, em As palavras sob as palavras: os anagramas de Ferdinand de Saussure, 
registra que, “em uma folha rasgada, não datada, encontra-se esta nota de Ferdinand 
de Saussure. Texto interrompido, Ms. fr.3957/2: Rascunhos de cartas de F. de Saussure.”
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Uma vez adotado o texto da 4ª edição (1964) como o texto de base 
da edição crítica de Princípios de Linguística Geral, foi realizado o seu 
cotejo com os seguintes testemunhos da tradição impressa dessa obra, 
apresentados a seguir precedidos das letras maiúsculas com que os desig-
namos no aparato crítico:

A – Fascículos de 146 a 163 de Lições de Linguística Geral: publi-
cação, na Revista de Cultura, do curso de Linguística ministrado por 
Mattoso Câmara na Universidade do Distrito Federal, no ano letivo de 
1938 (setembro de 1938 a janeiro de 1939). Com o título de Lições de 
Linguística Geral e o subtítulo, entre parênteses – (professadas na Faculdade 
de Filosofia e Letras da Universidade do Distrito Federal, de setembro de 1938 
a janeiro de 1939) –, foram as Lições numeradas em romanos de I a XII.

B, C, D e E – As quatro edições em livro publicadas no Rio de 
Janeiro: apenas B – 1ª edição, 1941, pela Briguiet, e as demais, C – 2ª 
edição, 1954,  D - 3ª edição: 1959, e E - 4ª edição: 1964, pela Acadêmica.

A esta etapa do cotejo, em que são localizadas as divergências tex-
tuais das publicações que constituem o corpus da pesquisa, segue-se a 
organização sistemática do seu registro, a partir da prévia definição de 
critérios de transcrição das variantes autorais que confiram rigor, concisão 
e inteligibilidade do aparato crítico.

Embora já existindo a edição crítica de Rudolf Engler6 do Cours 
de Linguistique Générale, de Ferdinand de Saussure, a especificidade dos 
problemas apresentados para a editoração crítica do texto mattosiano 
não possibilitou que fosse tomada como modelo norteador de muitos dos 
procedimentos a serem concretizados na elaboração do registro de variantes 
de Princípios.

Vencer as dificuldades que se apresentam nessa etapa exige que o 
editor crítico encontre soluções para proceder a uma sistematização de 
apresentação das variantes que possibilite uma reconstituição das edi-
ções em cotejo que possa ser levada a termo não só por especialistas de 

6 SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de linguistique générale.Édition critique par Rudolf 
Engler. Germany: OttoHarrassowitz, Wiesbaden, 1968. Registre-se também _____. Cours 
de linguistique générale. Édition critique préparée parTullio de Mauro. Paris:Payot, 1973 
e GODEL, Robert. Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale. Genève: 
Librairie Droz, 1969.
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crítica textual e estudiosos da obra de Mattoso, mas também por aqueles 
professores e alunos que porventura se valham da edição crítica para seus obje-
tivos específicos.

Assim, na falta de padrões canônicos a seguir, e lembrando a adver-
tência de Tavani7 quando nos diz que:

[...] a casuística textual é tão variada e complexa que qualquer 
princípio geral acaba por se revelar impotente para satisfazer 
todas as dúvidas que atormentam o editor, todas as manifestações 
concretas da sua insuficiência, que não são e nunca serão todas e 
em qualquer caso previsíveis [...]

tomamos, por exemplo, a decisão de considerar variantes os segmentos 
dos capítulos que, nas lições textuais em exame, tratassem da mesma 
matéria ou ideia teórica, independentemente da existência de palavras 
comuns ou da localização do segmento no texto de base.

Tal procedimento foi adotado no exemplo a seguir, em que consi-
deramos um caso de variante de um mesmo segmento e não segmentos 
distintos, a seguinte passagem do capítulo I - Linguística: seu Objeto:

7 TAVANI, Giuseppe. Alguns problemas da edição crítica. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros da USP, São Paulo, n. 31, 1990, p. 37.
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O segmento que vai de “Vimos que a língua” até “grupo de indiví-
duos” foi eliminado, e o segmento mantido ganhou uma nova redação 
na qual pode ser pinçada uma palavra-chave, comum aos dois segmen-
tos – arbitrário. São variantes porque tratam da mesma matéria ou ideia 
teórica sobre a linguagem: a arbitrariedade do signo linguístico, em dois tes-
temunhos divergentes.

Portanto, diante de passagens que um primeiro exame fazia supor 
procedimentos do autor de eliminação ou acréscimo, fez-se necessário, a 
cada passo do cotejo, investigar possíveis correspondências nos testemu-
nhos da matéria tratada.

O cotejo das publicações que constituem a história editorial de 
Princípios revelou, ainda, configurar-se, em cada uma delas, um ânimo 
autoral diferente, pois em nenhuma se repete integralmente o texto 
da anterior.

O registro de suas variantes – resultantes de procedimentos auto-
rais de substituição, acréscimo, supressão e deslocamento – permite 
depreender pelo menos duas vertentes de mudança interdependentes: de 
um lado, aquela em se observam alterações efetuadas na própria estrutura 
da obra (depreensível no cotejo das partes, seções e capítulos, dos títu-
los e subtítulos, do sistema de notas e das referências bibliográficas); de 
outro lado, as que se dão no texto propriamente dito e que revelam alterações 
na redação nas instâncias de pontuação, mudanças sintáticas, lexicais ou no 
âmbito do conteúdo teórico da matéria tratada.

Com o propósito de exemplificar essas duas vertentes de mudanças 
textuais, apresentamos a seguir alguns exemplos.

Nos quadros abaixo temos uma amostragem de alterações efetua-
das na própria estrutura da obra, com ocorrências de mudanças de títulos e 
de subtítulos que correspondem a uma nova organização da matéria, com 
supressões, substituições ou acréscimos de seções ou de itens nos capítu-
los que redesenham a tábua da matéria da obra:
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Variação dos títulos

A (Lições)        
(1939-40)   

1ª B (1941)               2ª C (1954)                                            3ª 
D(1959)/4ª 

E(1964)  

[ Não há ]

Lições...I

I- Conteúdo e Escopo 
da Linguística    

I- Conteúdo e Escopo 
da Linguística         

I- Linguística: 
seu Objeto

II- 
Linguística: 

suas
   Modalidades

[Não há ] II- Os Fonemas 
ou Unidades da 

Fonação

III- Os Fonemas 
ou Unidades da 

Fonação

III- Os 
Fonemas ou 
Unidades da 

Fonação
Lições...II IV- As Unidades da 

Língua
V- As Unidades 
Significativas

V- As 
Unidades 

Significativas
Lições...IV VI- As Categorias

      Gramaticais
VI- O Estudo 

das Significações 
Linguísticas

 VII- As 
Significações

          
Linguísticas                       

Lições... V VII- A Categoria de 
Gênero

VII- A Categoria de 
Gênero

VIII- Uma 
Categoria

 Nominal: o 
Gênero

Lições... VI VIII- A Categoria de 
Aspecto

VIII- A Categoria de 
Aspecto

IX- Uma 
Categoria 
Verbal: o 
Aspecto     
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Variação dos subtítulos
2a. edição (1954) 3ª. edição (1959) / 4a. edição (1964)*

Observações: Os capítulos da 1ª edição não apresentam subtítulos. / Foram relacionados in-
tegralmente apenas os subtítulos do capítulo III. Os fonemas ou unidades da fonação. / Os 
números das páginas da segunda coluna correspondem aos da 4ª edição (1964). / As seções 
Sumário e Leituras Subsidiárias foram acrescentadas a partir da 3ª. edição.
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A segunda vertente de mudança, relativa às alterações introduzi-
das por Mattoso na redação propriamente dita do texto de Princípios, 
podemos constatar nas seguintes ocorrências em que coexistem vários 
procedimentos de mudança textual. Tudo se passa metonimicamente, 
como se a um estímulo exterior o texto reagisse em cadeia, de tal forma 
que substituições, acréscimos, supressões e deslocamentos reorganizam 
o texto atendendo aos vetores de desdobramento (atualização) e clareza 
(rigor/precisão), mantendo-o fiel à sua vocação pedagógica e conferindo-
lhe cada vez mais o estatuto de texto científico.

Os registros a seguir ilustram o vetor de mudança que identifi-
camos como desdobramento, na direção do qual o texto se amplia e se 
atualiza tornando-se mais objetivo e mais claro, em nome da intenção 
didática da sua natureza de compêndio. Tentando identificar a dobra pri-
meira e os novos vínculos que ela gera, surpreendemos esse processo em 
vários níveis de organização do texto.

Em A (1939-40) e B (1941) temos o seguinte parágrafo:

A ciência moderna, de acordo com a doutrina, hoje clássica, 
do mestre suíço ferdinand de saussure, distingue, ao lado 
da língua, o discurso (la parole), que é a atividade linguística 
nas múltiplas e infindáveis ocorrências da vida do indivíduo. 
Essa distinção entre Língua e discurso, que, como observa 
o professor polaco contemporâneo doroszewski, “faz parte 
do acervo de ideia atualmente admitidas e até enraizadas em 
linguística”, é uma das luminosas interpretações saussurianas 
na ciência da linguagem, e, no âmbito social, corresponde à 
que se depreende entre as imposições gerais da sociedade e a 
atividade de cada um de nós, também sujeita às inspirações do 
pensamento individual.

A explicitação das ideias de Saussure de langue e parole e do seu 
lugar nos estudos da linguística deu a este parágrafo a configuração com 
que ocorre em E (1964), desdobrado em três segmentos:

Foi o reconhecimento dessa verdade que cristalizou na doutrina, 
hoje clássica, do mestre suíço Ferdinand de Saussure: a língua 
(fr. la langue) é um sistema de elementos vocais comum a todos 
os membros de uma dada sociedade e que a todos se impõe como 
uma pauta ou norma definida. A seu lado, distingue Saussure a 
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fala, ou, mais precisamente, o discurso (fr. la parole), que é a 
atividade linguística nas múltiplas e infindáveis ocorrências da 
vida do indivíduo.
Para Saussure, a linguística propõe-se a estudar a língua; e, nos 
discursos individuais, que considera e analisa, só lhe devem 
interessar os elementos vocais coletivos e a sua organização 
normal.
Essa distinção entre língua e discurso, que, como observa, 
com pouca simpatia, o linguista polonês Doroszewski, “faz 
parte do acervo de ideias, atualmente admitidas e até enraizadas 
em linguística” (Doroszewski, 1938, 88), é uma das luminosas 
interpretações saussurianas na ciência da linguagem. No âmbito 
social, corresponde grosso modo à distinção entre as imposições 
gerais da sociedade e a atividade de cada um de nós, também 
sujeita às inspirações do pensamento individual.

Da mesma forma desdobram-se as frases para abrigar a inclusão 
de dados novos, como podemos ver na primeira frase de A/B do exemplo 
apresentado: a inclusão da definição de langue desdobrou-a em duas fra-
ses, que passaram a constituir um parágrafo.

Em todos os níveis vistos de organização do texto – capítulo, sub-
divisão de capítulo, parágrafo, frase – o desdobramento é comandado pelo 
propósito do autor de um desenvolvimento progressivo da informação e 
revela o rigor na atualização da informação científica – seja ela nova ou 
já preexistente no texto, caso em que aparece reformulada, com um novo 
enfoque ou uma nova valoração.

O núcleo gerador das mudanças efetuadas no segmento a seguir é a 
afirmação de A/B (1939-40/1941): Aceitar a realidade linguística do vocá-
bulo não importa, entretanto, em considerá-lo a unidade da fala, como fazem 
alguns linguistas (gardiner, por exemplo).

Forma-se, portanto, uma constelação de variações ou mudanças 
que se enredam conservando uma lógica interna conferida pelos vetores 
de atualização da informação científica e de clareza (rigor e precisão) da 
formulação linguística, tendo em vista o propósito pedagógico do texto a 
que o autor deu o destino de compêndio.
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A colação das doze Lições publicadas na Revista de Cultura e das 
quatro edições em livro de Princípios revelou, logo nos primeiros confron-
tos, importantes diferenças entre essas cinco publicações. Confirmadas 
as divergências e as similitudes no cotejo sistemático de todos os textos, 
chegou-se ao estabelecimento de um estema (stemma) rigorosamente 
linear –

A (Lições- 1939-40)  B (1ª ed.-1941)  C (2ª ed.-1954)  
D (3ª. ed- 1959)  E (4ª ed.- 1964) – e à constatação de que as 
mudanças maiores ocorreram na passagem da publicação em revista 
(A- 1941/1942) para a 1ª edição em livro (B-1941) (embora A e B 
sejam muito próximas, foram localizadas muitas passagens divergen-
tes no seu confronto), da 1ª edição para a 2ª (C-1954) e, finalmente, 
da 2ª edição para a 3ª (D-1959), apresentando D e E (4ª edição - 1964) 
pouquíssimas divergências textuais.

O exame das mudanças introduzidas em Princípios, das quais apre-
sentamos aqui apenas uma brevíssima amostragem, permitem algumas 
considerações sobre o processo de construção dessa obra. A variante 
surge principalmente quando Mattoso Câmara empreende a busca do 
fundamento teórico atualizado: as modificações operadas no texto de 
uma edição para outra mostram um autor em sintonia com o avanço 
das pesquisas linguísticas fora do Brasil e com a preocupação pedagógica 
de dominar as proposições de diferentes autores para fazê-las objeto de 
conhecimento e reflexão de seus leitores. E isto acompanhado do esforço 
de apuração, de refinamento do discurso teórico de forma a reduzir a 
polissemia dos termos e formulações e torná-los mais claros porque mais 
rigorosos e precisos, mais didaticamente encadeados. 

Reafirmam esta postulação as palavras de professor Horácio Rolim, 
em seu artigo A morfologia na obra de Mattoso Câmara:87

É notório que a contribuição de Mattoso Câmara se estendeu 
a vários campos da língua portuguesa sob aspectos linguísticos 
e filológicos. Contudo, para aquilatar a perspicácia do eminente 
linguista, é indispensável uma leitura atenta de suas obras, 
quando poderemos avaliar a renovação constante de suas ideias.

8 ROLIM, Horácio. A morfologia na obra de Mattoso Câmara. Confluência. Revista do Instituto de 
Língua Portuguesa, Rio de Janeiro,n.29 e 30,2005, p. 239-247.
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Assim, a configuração de cada edição – especialmente da 1ª (1941), 
da 2ª (1954) e da 3ª (1959) – registra a verdade textual e editorial de 
estágios distintos do pensamento linguístico de Mattoso Câmara e da 
cientificidade de seu texto. A cada retomada do texto de Princípios, que 
já adquirira ele próprio o status de obra de referência, Mattoso dela tam-
bém se vale, fazendo as vezes de um interlocutor que convoca seu texto 
anteriormente escrito para um diálogo com um novo conjunto de auto-
res e ideias, em que concretiza procedimentos de reescritura, com os 
quais plasma o novo texto que irá traduzir-se em uma nova edição. E, 
desta rede de modificações, gerada no entrelaçamento de procedimen-
tos de reformulação, surge a nova versão que, por sua vez, dará forma 
linguística à reflexão teórica de Mattoso Câmara naquele momento da 
sua história de pesquisador da ciência que abrigava suas investigações, a 
Linguística Geral.

Em Princípios de Linguística Geral, não formulou, certamente, um 
corpo de doutrina. Mas esse não era o seu propósito declarado, conforme 
já vimos no prefácio autoral à 2ª edição: queria, na verdade, escrever um 
“compêndio”, um resumo de doutrinas que divulgasse e reverberasse as 
ideias linguísticas que vigoravam nos grandes centros acadêmicos euro-
peus e norte-americanos de sua época.

Disposto a fazer de seu texto de Princípios um lugar por excelência 
dessa divulgação pedagógica pioneira – de que se nutriu largamente a 
academia brasileira – não hesitou em modificá-lo de uma edição para 
outra, incluindo variantes que atestam o seu empenho de atualização teó-
rica, que se faz acompanhar das mudanças que julgava necessárias para 
apurar o caráter científico da sua linguagem, na direção da clareza e do 
rigor da exposição e do encadeamento de seu pensamento linguístico.

Daí o grande viés da mudança ser o desdobramento, a explicitação 
que se dá desde o nível maior da organização do texto, até a minúcia da 
mudança lexical. Nesse movimento de variação, reformula e redimensiona 
a organização dos capítulos, faz surgirem títulos e subtítulos, redesenha 
os parágrafos, deles desentranhando ideias-núcleo de natureza teórica, ao 
mesmo tempo em que refina o texto nas instâncias da pontuação, da sintaxe, 
das formas lexicais.

E o texto todo se move: um capítulo se desdobra em capítu-
los, que fazem surgir novos títulos, segmentos inteiros se reordenam e 
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determinam a criação de subtítulos, que também irão, por sua vez, se 
desdobrar em novos subtítulos; um parágrafo gera vários parágrafos, uma 
frase se multiplica em frases, e uma palavra, em novas palavras.

Instaura-se, assim, um ritmo de mudança que revela a pulsação 
latente do texto, nas suas diferentes retomadas, mas sempre na direção 
da reelaboração e da apresentação de um texto científico-didático preciso 
e atualizado.  E esse percurso teórico de Mattoso Câmara reverbera, em 
larga medida, o percurso da Linguística no Brasil, no âmbito da pesquisa 
pura e da pesquisa voltada para o estudo e o ensino da gramática da lín-
gua portuguesa.

Seu Princípios de Linguística Geral cumpriu o destino a ele deter-
minado pelo seu autor: aquele de compêndio didático divulgador das 
grandes doutrinas linguísticas de sua época. Acompanhar o registro sis-
temático das mudanças textuais que o método e as técnicas da Crítica 
Textual e da Ecdótica possibilitam, revelando a sua historicidade em uma 
perspectiva diferenciada, permite conjecturar que tudo se passa como se, 
assumindo essa instância referencial como uma marca desse seu texto, 
Mattoso Câmara estivesse assenhoreando-se dos princípios da linguística 
geral para, numa etapa posterior, proceder à sua aplicação à língua portu-
guesa, projeto que deixou anunciado em Estrutura da Língua Portuguesa9 
e que resultou inacabado, com sua morte prematura. Obra publicada 
postumamente, não contou com a meticulosa revisão e depuração a que 
habitualmente submetia seus textos antes da publicação, nem com um 
prefácio em que se dirigisse de forma minudente ao leitor, como o faz nas 
três últimas edições de Princípios, orientando-o acerca do propósito da 
obra e da perspectiva em que deveria ser lida.

As origens da Crítica Textual, voltadas para os textos religiosos e 
os textos literários da antiguidade greco-latina, assim como a ênfase dada, 
num determinado estágio de sua história, aos textos medievais, explicam o 
caráter da vasta bibliografia que privilegia esse viés de aplicabilidade. Por 
outro lado, acrescenta-se a essa visão diacronicamente limitadora, a sua 
eleição em especial de textos literários, que por sua vez limita seu exame 
crítico dos mais variados tipos de textos que coexistem num determinado 
estado da vida das sociedades e de sua cultura e que, no seu conjunto e 

9 CÂMARA Jr., Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis, Vozes, 1970. Obra 
inacabada, de edição póstuma.
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nos liames que mantêm entre si, formam a tessitura desse real e dessa 
realidade humana que, em última instância, pretende-se decifrar nessa 
aventura em busca de um saber, qualquer que seja a área em que se situe.10

A proposta de preparo de uma edição crítica e comentada de 
Princípios de Linguística Geral, de Mattoso Câmara Jr. pretende, assim, 
contribuir também para a fixação do alcance dos procedimentos ecdó-
ticos aplicados a textos ditos não figurativos ou não literários, textos de 
vocação científica.

O projeto de elaboração de uma edição crítica e comentada de 
Princípios de Linguística Geral, de Mattoso Câmara Jr. foi idealizado pelo 
Professor Maximiano de Carvalho e Silva,11 com seu trabalho pioneiro 
entre nós de publicação de edições com estabelecimento crítico e comen-
tado de textos não literários, textos de cunho teórico, de que são exem-
plos notáveis a sua preparação da 6a edição de Dificuldades da Língua 
Portuguesa, de M. Said Ali12 e o texto crítico da 3a edição de História de 
um Pintor: contada por ele mesmo, de Antônio Parreiras. Para a preparação 
dessa edição de Princípios, foi por ele constituída, no Instituto de Letras 
da Universidade Federal Fluminense, uma equipe de pesquisadores, de 
que fiz parte. Entretanto, esse projeto foi interrompido ainda numa fase 
incipiente, em que estavam sendo feitos os primeiros confrontos dos 
textos. Autorizada por seu idealizador, a quem devo as bases teóricas e 
metodológicas de meu trabalho na área da Crítica Textual e Ecdótica, dei 
continuidade ao trabalho. Tendo-o sempre como interlocutor generoso, 
entusiasmado e inspirado, pude contar com suas inestimáveis sugestões 
para reformular o projeto inicial em uma proposta que defendi como tese 
de doutoramento na Universidade de São Paulo, intitulada Edição Crítica 
de Textos Científicos: proposta de edição crítica de Princípios de Linguística 
Geral, de Matoso Câmara Jr., sob a orientação da professora Elza Miné 
da Rocha e Silva. A elaboração dessa edição crítica e comentada encon-
tra-se em fase final para publicação.13

10 GREIMAS, A. J. e LANDOWSKI, E. Análise do discurso em ciências sociais. São Paulo: Global, 1986.
11 SILVA, Maximiano de Carvalho e. O romance Dom Casmurro de Machado de Assis. 

Edição crítica e comentada. Estudos Biobibliográficos. Niterói: Editora da UFF, 2014.
______. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Edição crítica e comentada. Rio de 

Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura/Porto: Lello & Irmão,1983.
12 ALI, M. Said (org.) Dificuldades da língua portuguesa, de M. Said Ali. Estabelecimento 

do texto, revisão, notas e índice. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1966.
13 SILVA. Crítica Textual: conceito – objeto - finalidade. Confluência – Revista do Instituto 
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A Crítica Textual e suas tarefas, o trabalho de editoração crítica 
de textos literários e não literários, a despeito de sua importância para a 
preservação de um patrimônio cultural– para o estudo da transmissão de 
um texto ao longo dos anos, para sua restauração e preservação quando 
se fazem necessárias, para sua exegese e desvendamento da sua gênese, 
para sua divulgação – tem seu reconhecimento ainda restrito, mesmo nos 
meios acadêmicos.   

Consideramos que a preparação de uma edição crítica e comentada 
de obras de alto valor teórico e científico, como Princípios de Linguística 
Geral, de Mattoso Câmara Jr. contribuem para um exame sistematizado 
de suas etapas de construção e a investigação das influências que deixa-
ram na produção científica de suas áreas específicas de atuação.

Percorrer com a metodologia e as técnicas específicas da Crítica 
Textual a gênese de Princípios nas Lições de Linguística Geral e o percurso 
de suas quatro edições em livro abre mais uma possibilidade de acom-
panhar a reescritura pública de uma obra que reverbera em grande parte 
da produção voltada para o estudo científico da história e da estrutura 
da língua portuguesa, obra que seu autor construiu sempre com a preo-
cupação marcadamente voltada para seu propósito de oferecer aos leito-
res, especialmente os professores, um referencial teórico que norteasse e 
reformulasse o ensino da língua portuguesa e as suas gramáticas. 

A proposta de preparo de uma edição crítica e comentada de 
Princípios de Linguística Geral, de Mattoso Câmara Jr. pretende, assim, 
não só contribuir para a fixação do alcance dos procedimentos ecdóti-
cos aplicados a textos ditos não figurativos ou não literários, textos de 
vocação científica, mas também, de forma específica, para a importância 
do estudo e da pesquisa da historicidade dessa obra maior de Mattoso 
Câmara Jr. no contexto do ensino de língua portuguesa no Brasil.

de Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, n. 7, p. 57-63, 1º sem. de 1994.
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o horIzonTE DE rETroSPECção 
Em EvAnIlDo BEChArA

Ricardo Cavaliere1

O horizonte de retrospecção na pesquisa historiográfica
Cuidemos, neste breve trabalho, de um aspecto particular da pro-

dução linguística de Evanildo Bechara como forma de homenagear nosso 
mais expressivo gramático por ocasião de seus 90 anos de vida.  Várias 
páginas poderíamos escrever sobre o conjunto da produção intelectual 
de Bechara, cuja variação temática e amplitude teórica dão oportunidade 
para ampla investigação da própria trajetória traçada pela Linguística no 
Brasil a partir da segunda metade do século XX. 

Decerto que um óbice intransponível, no nosso caso em particu-
lar, opõe-se a uma análise idônea da obra deste grande brasileiro: traba-
lhamos juntos há cerca de 28 anos na área da pesquisa e do ensino da 
língua portuguesa e nutrimos uma amizade que nos une fraternalmente 
em plano bem mais amplo do meramente profissional. Portanto, não se 
espere, nestas linhas, um trabalho historiográfico, pautado nas diretrizes 
necessárias da neutralidade epistemológica e da isenção dogmática, pois, 
ainda que assim me propusesse a escrever, a pena com certeza desviaria o 
rumo do texto para sendas afetivas e marcadas pela lembrança de tantas 
lições recebidas na convivência dessa amizade.  

Ademais, ainda que, em esforço maior, pudesse eu tentar escre-
ver sobre Evanildo Bechara à margem do relacionamento afetivo que 
nos une, ainda que estivesse aqui, digamos, na condição de mero leitor e 
analista de sua obra linguística, não me seria possível impor a disciplina 

1 Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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de uma análise efetivamente historiográfica. Com efeito, a pesquisa his-
toriográfica impõe a utilização de ferramentas analíticas que conduzam 
a análise do texto linguístico em parâmetros científicos, sobretudo no 
tocante a sua contextualização e a sua leitura sistêmica no conjunto das 
obras publicadas pelo próprio autor analisado e por seus pares, copartíci-
pes na construção e difusão do saber linguístico.

Semelhante tarefa impõe, a nosso juízo, imperativo afastamento 
temporal entre o analista e o texto analisado. Decerto que outras con-
cepções sobre o escopo da Historiografia da Linguística (HL) hão de 
ser respeitadas, pois, afinal, as coisas tomam diferentes feições em face 
dos ângulos de visão. Assim é que um conceito de HL como análise his-
tórico-reflexiva do passado e do presente da produção intelectual sobre 
a língua,2 não obstante, a nosso juízo, soe em parte incabível, terá seus 
defensores, com argumentos que se devem considerar. A hipótese de 
uma historiografia do presente oferece óbices de difícil transposição, tais 
como – o mais evidente – a necessária preservação da neutralidade epis-
temológica no tratamento do texto. Decerto que a postura científica do 
investigador será sempre a de afastar-se da avaliação subjetiva, mas, em 
última forma, essa é uma questão que, decididamente, não está no seu 
controle, já que ele próprio como linguista poderá deixar-se influenciar 
por fatores ideológicos decisivos que poderão conduzi-lo a uma avaliação 
deturpada dos fatos. 

Entre os procedimentos de que se serve o historiógrafo da linguís-
tica para melhor entender e descrever as bases epistemológicas do texto 
está o levantamento do horizonte de retrospecção tanto do autor quanto 
do próprio texto analisado. Nas lições de Silvain Auroux,3 identificamos 
o horizonte de retrospecção como um conjunto de saberes e competên-
cias que uma dada pessoa adquire no curso de sua formação.4 Quando 

2 Cf. GÓMEZ ASENCIO, José J.; MONTORO DEL ARCO, Esteban T.; SWIGGERS, Pierre. 
Principios, tareas, métodos e instrumentos en historiografía lingüística. In: CALERO, 
M.L. et alii (ed.). Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística. 
Münster: Nodus Publikationen, v. 1, 2014, p. 266-301.

3 AUROUX, Sylvain. Les modes d’historicisation. In: ______. Histoire Épistémologie 
Langage, tome 28, fascicule 1, p. 107, 2006.

4 Sobre o tema, leia também AUROUX, Sylvain. Histoire des sciences et entropie des 
systèmes scientifiques. Les horizons de rétrospection. In: SCHMITTER, Peter (org.). 
Geschichte der Sprachtheorie 1: Zur Theorie und Methode der Geschichtsschreibung 
der Linguistik. Tubingen: Gunter Narr, 20-42 [1ère parution en 1986 dans Archives et 
Documents de la SHESL, 7, 1-26.], 1987.
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nos propomos a resolver um problema, ativamos esse conjunto de sabe-
res, ainda que não tenhamos propriamente ciência de que dele estamos 
usufruindo, já que não gozamos de absoluto controle de nossa cognição 
acumulada, sobretudo porque não nos é possível, igualmente, controlar 
integralmente o processo de memória.

Sirva de exemplo a maravilhosa referência que nos oferece Leo 
Spitzer (1887-1960) acerca dos caminhos por ele percorridos para che-
gar à etimologia da palavra inglesa conundrum, que significa um enigma 
cuja resposta impõe um trocadilho. Spitzer revela que a cadeia fônica 
da palavra sugeriu-lhe uma origem francesa, assim chegando ao termo 
calembour, cujo significado é o mesmo do inglês conundrum. Em sua via-
gem etimológica, Spitzer aportou em seu conhecimento sobre a técnica 
do trocadilho nos sermões seiscentistas, em seu saber sobre a evolução 
fonético-consonantal no francês e no inglês, em seu sólido domínio sobre 
o léxico popular medieval, bem como sobre a própria literatura medieval 
inglesa e francesa, entre outros saberes que se organizaram para abrir-lhe 
as sendas da etimologia da palavra conundrum, como se fosse, em suas 
próprias palavras, um “inner click”.5

Conclui-se, pois, que, no plano da investigação historiográfica, 
a análise do horizonte de retrospecção revela-se fundamental para que 
se entenda o ideário linguístico de um dado autor, ou seja, investigar 
o horizonte de retrospecção implica vencer uma etapa metodológica, 
de caráter meta-historiográfico, como atividade essencial para que se 
possa atingir o escopo de reconstituição das ideias linguísticas de um 
autor ou mesmo de um conjunto de linguistas vinculados pela atividade 
intelectual coparticipativa.

Um aspecto que necessariamente temos de observar na concepção 
de horizonte de retrospecção diz respeito à relação entre o inventário de 
saberes e a temporalidade. Decerto que há uma relação intrínseca entre 
o conteúdo cognitivo que dada pessoa tem sobre um certo assunto e a 
referência temporal, já que tais saberes passam a integrar o conjunto do 
conhecimento em sequência cronológica bem definida. A questão é que, 
quando se vale dessa competência cognitiva para atuar cientificamente, 

5 SPITZER, Leo. Linguistics and literary history. In: LAMBROPOULOS, Vassilis (coord.). 
Twentieth Century Literary Theory: an Introductory Anthology. Albany: State University 
of New York Press, 1987, p. 211.
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por exemplo, numa atividade típica de pesquisa, o investigador atualiza 
todo seu conhecimento em plano atemporal, ou seja, seu horizonte de 
retrospecção manifesta-se sem que a temporalidade afete o conjunto de 
saberes acumulados. Em outros termos, “la co-présence des connaissan-
ces est une modalité nécessaire de l’horizon de rétrospection”.6

Em regra, mais facilmente se delineia o horizonte de retrospecção 
pelas referências bibliográficas que o linguista oferece em sua obra, de 
que se abstrai o conjunto de teses e postulados que integram as fontes 
em que se abeberou para produzir seus próprios textos científicos. Aqui 
surge uma questão crucial, que, decerto, aflige o historiógrafo da linguís-
tica nesta tarefa: a, por vezes, total ausência de referências bibliográficas 
no texto analisado. Com efeito, o hábito de oferecer informações claras e 
pormenorizadas acerca das obras e autores consultados – e aqui me sirvo 
da experiência como investigador da gramaticografia brasileira de língua 
portuguesa – não se estabelece senão após a segunda década do século 
XX. Antes, a referência é ordinariamente incompleta ou mesmo inexis-
tente, tirante as exceções que naturalmente se apresentam no cotidiano 
da pesquisa.7

Por outro lado, uma face menos evidente do horizonte de retros-
pecção na obra de um certo linguista revela-se pela investigação de sua 
formação intelectual, do contato mantido com seus pares no dia a dia 
do labor científico, bem como em certos aspectos de sua vida privada, 
tais como as crenças religiosas e os parâmetros de comportamento moral. 
Quanto a esses últimos fatores, por exemplo, pode-se perfeitamente inferir 
que uma formação dogmática em dada religião tenha sido a veia condu-
tora dos interesses do linguista para a doutrina de outros que professam a 
mesma crença. Sirva-nos como exemplo a proximidade de Otoniel Mota 
(1878-1951) com a linguística norte-americana, já pelo segundo decênio 
do século XX, tendo em vista sua identidade com os ideólogos da Igreja 
Presbiteriana. Mota foi cofundador da Igreja Presbiteriana Independente 
do Brasil, erigida sobre os pilares calvinistas, em companhia de Eduardo 
Carlos Pereira (1855-1923) e mais cinco pastores evangélicos.8 A dou-

6 AUROUX, 2006, p. 108.
7 Entre as exceções, cite-se a cuidadosa referência bibliográfica que nos oferece MACIEL, 

Maximino. Grammatica descriptiva. 5. ed. augmentada e refundida. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves e Cia; Aillaud Alves e Cia., 1914.

8 São eles Alfredo Borges Teixeira (1878-1975), Bento Ferraz (1865-1944), Caetano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_Ferraz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caetano_Nogueira_J%C3%BAnior
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trina linguística americana na obra de Otoniel Mota é consequência de 
sua viagem aos Estados Unidos da América, de onde recolheu os prin-
cípios da descrição sintática que viria a propor em suas Lições de portu-
guês (1918 [1915]),9 com base nos diagramas sintáticos idealizados por 
Alonzo Reed (1841-1899) e Brainerd Kellogg (1834-1920).10

Ressalte-se que a ausência de referência explícita das obras e auto-
res consultados pode ser suprida pela análise contextualizada do texto lin-
guístico, seja no interior de um dado paradigma, seja pela via da metalin-
guagem utilizada. Um exemplo expressivo da bibliografia linguística bra-
sileira está no volume Estrutura da língua portuguesa (1970), de Joaquim 
Mattoso Câmara Jr.11 Como sabemos, esse texto foi publicado postu-
mamente, logo após o falecimento do autor, sem que se tivesse o cuidado 
de preparação adequada. A rigor, trata-se de um rascunho, que Mattoso 
jamais teria publicado nas condições em que se apresenta, incluindo-se aí 
a total ausência de referências bibliográficas. No entanto, a leitura sistê-
mica da Estrutura no conjunto da obra de Mattoso Câmara Jr. permite-
nos identificar claramente os textos teóricos de que se serviu o mestre do 
estruturalismo para compor seu trabalho descritivo.

O horizonte de retrospecção em Evanildo Bechara
No caso de Evanildo Bechara, os indícios extratextuais que nos 

remetem a seu horizonte de retrospecção são tão eloquentes quanto 
os de natureza textual, que, materialmente, encontram-se nas notas de 
rodapé ou nas referências bibliográficas de seus trabalhos. Cite-se aqui, 
por exemplo, no plano das connaissances communes, conforme a elas se 
refere Auroux,12 a estratégia usada por Manuel Said Ali (1861-1953), 
pelos idos da década dos anos 40 do século passado, para introduzir 
o jovem Evanildo nos estudos filológicos. Sob a tutela de Said Ali, o 
então adolescente Bechara iniciou-se intelectualmente não pela leitura 

Nogueira Júnior (1856-1909), Ernesto Luiz de Oliveira (1875-1938) e Vicente Themudo 
Lessa (1874-1939).

9 MOTTA, Othoniel de Campos. Lições de portuguez. 3. ed. melhorada. São Paulo: 
Weinsflog Irmãos, 1918 [1915].

10 Leia, a respeito, CAVALIERE, Ricardo. Linguistas presbiterianos no Brasil. In: BARROS, 
Diana Luz Pessoa de; HILGERT, José Gaston; NEVES, Maria Helena de Moura; BATISTA, 
Ronaldo de Oliveira (org.). Linguagens e saberes: estudos linguísticos. São Paulo: 
Annablume, 2015, p. 39-54.

11 CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguêsa. Petrópolis: Vozes, 1970.
12 AUROUX, 2006, p. 107.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caetano_Nogueira_J%C3%BAnior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Themudo_Lessa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Themudo_Lessa
http://lattes.cnpq.br/9314426952196982
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de textos teóricos da Linguística – muito provavelmente, o caminho que 
teria trilhado sob orientação de um linguista ortodoxo –, mas pela leitura 
de autores clássicos da literatura portuguesa e brasileira. Por aí se formou 
a mente filológica que reconhece a necessária precedência do texto à teo-
ria. Dessas lições iniciais resulta um investigador que cedo habituou-se 
a buscar o fato linguístico em corpus literário, procedimento ordinário 
na escola filológica que a tradição romanística do século XIX legara aos 
estudiosos do século seguinte. 

Aliem-se a esse dado histórico da vida pessoal de Bechara outros 
que cedo o fizeram aproximar-se das rodas filológicas, tais como as fre-
quentes visitas que, ainda jovem, fez às reuniões da Academia Brasileira 
de Filologia, acompanhando o acadêmico Lindolfo Gomes (1875-1953), 
época em que tomou ciência de teóricos romanistas e de gramáticos 
prestigiados que descreviam a língua pela ótica do uso literário em texto 
escrito. Nessas sessões acadêmicas, decerto surgiam referências a nomes 
expressivos da Filologia e da Linguística que habitavam os textos dos 
acadêmicos e, desse modo, passavam a habitar o imaginário do jovem 
Bechara, para depois tornarem-se fontes doutrinárias de seus estudos 
sobre a língua portuguesa. Verifica-se, enfim, que tanto as evidências 
seguras e materiais da referência bibliográfica quanto os fatos circuns-
tanciais da formação do linguista pertencem ao domínio dos objetos his-
tóricos13 com que lida o historiógrafo na tarefa de recuperar o ideário 
linguístico de um dado autor. 

Já no tocante às referências indexadas, uma consulta, ainda que 
superficial, às edições da Moderna gramática portuguesa (1989 [1961] e 
1999)14 indicam-nos a trajetória trilhada pela construção do saber lin-
guístico em Bechara. A história desse texto gramatical, como sabemos, 
cuja primeira edição remonta ao ano de 1961 – coincidentemente, o ano 
em que se comemorou o centenário de nascimento de Manuel Said Ali 
– encontra um divisor de águas em 1999, quando Bechara traz a lume 
uma nova versão, não propriamente uma nova edição, de sua obra, agora 
com uma repaginação completa da matéria gramatical, em que se revela 
mesmo um novo conceito de gramática. O levantamento de autores e 
13 Cf. AUROUX. 2006, p. 105.
14 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e ampliada. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 1999. Idem. Moderna gramática portuguesa: cursos de 1.º e 2.º 
graus. 33. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1989 [1961].
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obras citados nas duas versões da Moderna gramática portuguesa dá-nos 
a exata medida da consolidação do saber linguístico em Bechara e sua 
aplicação na análise dos fatos linguísticos do português.

Tomemos as citações da primeira versão em particular. Servimo-
nos aqui da 33ª edição, saída em 1989, dez anos antes da publicação da 
nova versão, totalmente refundida. Esta escolha fundamenta-se no fato 
de que, segundo nos informou o próprio autor, os trabalhos para reformu-
lação da Moderna gramática portuguesa tomaram-lhe cerca de uma década 
de estudos e intensa pesquisa, ou seja, iniciaram-se exatamente à época 
em que saía a público a 33ª edição. Por sinal, essa edição de 1989 reforça 
no título da obra – que conta com um subtítulo Cursos de 1º e 2º graus 
– o propósito expresso no prefácio de oferecer ao magistério brasileiro 
um manual escolar, “resultado dos progressos que os modernos estudos 
de linguagem alcançaram no estrangeiro e em nosso país” (1989[1961], 
p. 21).15 A análise de nomes e obras citados por Bechara dá conta de 
uma formação típica do intelectual linguista dos meados do século XX, 
em que a formação filológica se aliava às novas conquistas do modelo 
estruturalista que então dominava as rodas acadêmicas e viria a pontificar 
nos estudos linguísticos até o início dos anos 80.

Entre as fontes doutrinárias da primeira edição citem-se Edward 
Sapir (1884-1939), Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1904-1970), Bertil 
Malberg (1889-1958) e Leonard Bloomfield (1887-1949), cujas ideias 
linguísticas associam-se lato sensu ao modelo formal do estruturalismo. A 
letra de Sapir e Bloomfield, provavelmente, chegou à leitura de Evanildo 
Bechara pela obra de Mattoso Câmara Jr., que, como sabemos, foi o 
introdutor do estruturalismo norte-americano no Brasil. A importân-
cia dessa referência situa-se no fato de que um certo perfil dogmático, 
ordinariamente atribuído ao trabalho de Bechara, em verdade não se 
justifica. Basta dizer que, já na edição de 1961, a Moderna gramática 
envereda pelo conceito de unidade mínima distintiva, que se aplica cla-
ramente na noção de morfema, tanto na descrição estrutural do nome 
quanto do verbo.

15 Esse escopo, decerto, colide frontalmente com o da edição de 1999, em cujo prefácio 
o fim pedagógico não é referido, para dar lugar ao propósito de um texto “que alia 
a preocupação de uma científica descrição sincrônica a uma visão sadia da gramática 
normativa, libertada do ranço do antigo magister dixit e sem baralhar os objetivos das 
duas disciplinas” (BECHARA, 1999, p. 21).
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Por sinal, embora não tenha feito da descrição fonológica a ver-
tente mais expressiva de sua obra gramatical, é nesta área que Bechara 
mais se diversifica em referência bibliográfica, como se percebe em nomes 
como o próprio Mattoso Câmara Jr., do já citado Bertil Malberg, a par de 
Tomás Navarro (1884-1979) e Léonce Roudet (1861-1935), os dois últi-
mos, sobretudo Navarro, ligados à escola filológica que aliou estudos de 
geografia linguística com a investigação do texto literário. Dos brasilei-
ros presentes na primeira edição da Moderna gramática, verifica-se certa 
predominância da corrente filológica em face da estruturalista, possivel-
mente devido ao fato de, no início dos anos 60, ainda não se ter espraiado 
expressivamente o ideário estruturalista no Brasil. Disto resulta um apoio 
mais evidente em nomes como Antenor Nascentes (1886-1972), José 
Oiticica (1882-1957) e Martins de Aguiar (1893-1974), além de, evi-
dentemente, Manuel Said Ali (1861-1953), que se sucedem mormente 
na fundamentação morfossintática. Destaque-se que a presença de José 
Oiticica revela o pendor especial para a análise sintática, que se consoli-
daria com a publicação de suas Lições de português em 1960.

O legado da formação filológica também se evidencia no espaço 
que Bechara dedica à estilística, com a chancela de um Charles Bally 
(1865-1947), e da versificação, momento da descrição gramatical em que 
mais se aproximam a doutrina linguística e o corpus de língua literária. 
Por sinal, a permanência de um capítulo sobre Noções elementares de ver-
sificação na renovada edição da Moderna gramática revela que a concep-
ção de descrição gramatical em Bechara não sofreu ruptura, não obs-
tante se tenha desviado do binômio Filologia-Linguística Estruturalista 
que domina a edição de 1961. O que se vê é uma amplitude doutrinária 
maior, em que as fontes do Funcionalismo coseriano vêm aliar-se às já 
presentes na versão original da Moderna gramática, sobretudo no tocante 
aos conceitos básicos sobre classes de palavras, categorias gramaticais, ato 
linguístico, entre outros.

É nesse renovado diapasão que ingressam no conjunto das leituras 
teóricas nomes como o próprio Eugenio Coseriu (1921-2002), José 
Gonçalo Herculano de Carvalho (1924-2001), Emilio Alarcos Lhorach 
(1922-1998) e Michael Halliday (1925-2018), este último mediante lei-
tura dos textos coserianos. Percebe-se claramente, nesses nomes funcio-
nalistas que agora se juntam aos antigos filólogos e estruturalistas, uma 
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tentativa, a nosso juízo exitosa, de congregar teses e modelos distintos no 
labor descritivo. Talvez esteja nesse fato a evidência mais marcante de que 
o escopo de trabalho em Bechara está no objeto, não no método, fato que 
revela uma predominância do professor sobre o linguista. Ou talvez seja 
esse descompromisso com o dogmatismo um dos fatores que ainda insis-
tem em ver na figura acadêmica de Evanildo Bechara um “gramático”, 
não um “linguista”.

Nota-se, enfim, que o horizonte de retrospecção em Evanildo 
Bechara traça o perfil de um intelectual que tem o privilégio de uma vida 
acadêmica longeva, em que a rica experiência dual e dialogal nos cam-
pos da ciência linguística e da arte gramatical geram uma visão peculiar 
sobre o que é a língua em seus vários planos de enfoque: o sistêmico, o 
normativo e o didático. Talvez não se possa perceber nesse inventário 
de saberes o plano discursivo, e não se duvide que é exatamente esse o 
ponto em que distingue a obra gramatical de Evanildo Bechara de outras 
que lhe sucedem neste limiar de século, tais como a Gramática Houaiss 
da língua portuguesa (2010), de José Carlos de Azeredo,16 e a A gramá-
tica do português revelada em textos (2018), de Maria Helena de Moura 
Neves,17 para aqui citarmos apenas dois trabalhos entre os de que hoje 
dispomos. Cabe, entretanto, advertir que mesmo essa novel geração de 
gramáticas que o século XXI vem oferecendo ao leitor interessado está 
inegavelmente presente, senão no horizonte de retrospecção, decerto no 
horizonte de prospecção de Evanildo Bechara, bastando aqui observar, 
em comprovação, que praticamente todas incluem seu nome na lista nas 
referências bibliográficas. Este, entretanto, é assunto que merece outros 
comentários, em outro momento de reflexão sobre a contribuição deste 
grande nome da gramatização do português, a quem rendemos, aqui, com 
estas palavras finais, nosso preito de gratidão por ter feito tanto e tão bem 
em prol da ciência linguística em nosso país.

16 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: 
Publifolha, 2010.

17 NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática portuguesa revelada em textos. São 
Paulo: EdUnesp, 2018.
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AS TIrAgEnS DAS EDIçõES SETECEnTISTAS DA 
ArTe DA GrAMMATicA DA LinGuA POrTuGuezA
DE AnTónIo JoSé DoS rEIS loBATo (1770-1797)

Rolf Kemmler (Vila Real)1

Introdução
Ao pensar no filólogo brasileiro Evanildo Cavalcante Bechara, um 

estudioso da história da linguística de expressão portuguesa não pode dei-
xar de constatar que o ilustre mestre é, sem dúvida, um dos mais impor-
tantes e mais influentes gramaticógrafos da língua portuguesa na atuali-
dade. Neste campo, só poucos devem desconhecer a já famosa Moderna 
Gramática Portuguesa (1961), na qual Evanildo Bechara conseguiu reunir 
elementos tradicionais e inovadores2 numa gramática escolar. 

No âmbito da presente homenagem ao meu querido mestre e 
amigo Evanildo Bechara, quero oferecer alguns subsídios sobre uma 
obra precursora da gramática bechariana que Carlos Assunção3 justa-
mente qualificava como “Uma gramática esquecida”. Trata-se da Arte 
da Grammatica da Lingua Portugueza (1770)4 de António José dos Reis 

1 Sócio Correspondente Estrangeiro da Classe de Letras da Academia das Ciências de 
Lisboa (ACL) e investigador do Centro de Estudos em Letras (CEL) da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O CEL é uma unidade de investigação financiada 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (UID/LIN/00707/2016).

2 CASAGRANDE, Nancy dos Santos; HANNA, Vera Lucia Harabagi. A Moderna 
Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara: uma abordagem historiográfica em: 
KEMMLER, Rolf; SCHÄFER-PRIEß, Barbara; SCHOENTAG, Roger (Hrsg.): Lusofone 
SprachWissenschaftsGeschichte II. Tübingen: Calepinus Verlag (Lusitanistische 
Sprachwissenschaft; 4), 2015, p. 31.

3 ASSUNÇÃO, Carlos [da Costa]. A Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de 
António José dos Reis Lobato: Estudo, ediçãocrítica, manuscritos e textossubsidiários, 
Lisboa: Academia das Ciêncas de Lisboa, 2000, p. 9.

4 LOBATO, António José dos Reis (11770). Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, 
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Lobato, de que hoje sabemos ter sido a primeira gramática oficial da lín-
gua portuguesa no ensino público.5 Apesar da sua inegável importância, a 
gramática lobatiana nunca tinha sido o objeto de um estudo aprofundado 
anteriormente à década de 1990, quando surgiram a Habilitationsarbeit 
alemã de Barbara Schäfer-Prieß de 19946 e a tese de doutoramento 
vila-realense de Carlos Assunção de 1996 (parcialmente publicada em 
Assunção 1997a,7 1997b,8 2000).9

Como já tive ocasião de documentar no âmbito das minhas pri-
meiras investigações sobre o gramático António José dos Reis (Lobato) 
como pessoa histórica10, mesmo apesar destes dois estudos de reconhe-

Composta, e Offerecida ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Sebastião José de Carvalho e 
Mello, Ministro, e Secretario de Estado da Sua Magestade Fidelissima da Repartição 
dos Negocios do Reino, Alcáide Mór da Cidade de Lamego, e Senhor Donatario das 
Villas de Oeyras, Pombal, Carvalho, e Cercosa, e dos Reguengos, e Direitos Reaes da 
de Oeyras, e de Apar de Oeyras, Commendador das Commendas de Santa Marinha de 
Mata de Lobos, e de S. Miguel das tres Minas na Ordem de Christo, &c. Pelo Bacharel 
Antonio Jose’ dos Reis Lobato, Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1770.

5 Cf. Alvará (1770) = “Alvará, por que Vossa Magestade he servido ordenar, que nas 
classes de Latinidade sejam os Mestres obrigados, quando receberem Discipulos, a 
instruillos previamente na Grammatica Portugueza, composta por Antonio José dos 
Reis Lobato, abolindo para sempre das Escolas de ler, e escrever o prejudicial abuso 
dos processos litigiosos, e sentenças, que até agora nellas se liam, e que em seu lugar 
se ensinem os meninos por impressos, ou manuscritos de differente natureza, e espe-
cialmente pelo Catecismo de Montpellier, tudo da fórma acima declarada”, [Lisboa:] 
Na Regia Officina Typografica, 1770.

6 Cf. SCHÄFER-PRIEß, Barbara. Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 
1822: Entstehungsbedingungen und Kategorisierungsverfahren vor dem Hintergrund 
der lateinischen, spanischen und französischen Tradition, Tübingen: Max Niemeyer 
Verlag (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie; 300), 2000.

Idem. A Gramaticografia Portuguesa até 1822: Condições da sua génese e critérios de 
categorização, no âmbito da tradição latina, espanhola e francesa, Nota introdutória de 
Carlos Assunção e Gonçalo Fernandes, Tradução de Jaime Ferreira da Silva, Edição de 
Rolf Kemmler, Revisão de Sónia Coelho e Susana Fontes, Vila Real: Centro de Estudos 
em Letras; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Coleção Linguística; 14), 
2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10348/9051. Acessado em: 15 de março de 
2019.

7 ASSUNÇÃO, Carlos da Costa. Gramática e Gramatologia. Braga: Edições APPACDM 
Distrital de Braga, 1997a.

8 Idem. Para uma Gramatologia Portuguesa: Dos Primórdios do Gramataticalismo em 
Portugal a Reis Lobato. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1997b. 

9 Idem. A Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de António José dos Reis Lobato: 
Estudo, edição crítica, manuscritos e textos subsidiários. Lisboa: Academia das Ciêncas 
de Lisboa, 2000.  

10 KEMMLER. António José dos Reis: gramático pombalino, in: GONÇALVES, Miguel; 
SILVA, Augusto Soares da; COUTINHO, Jorge; MARTINS, José Cândido; FERREIRA, 
Maria José (orgs.): Gramática e Humanismo: Actas do Colóquio em Homenagem 
a Amadeu Torres, vol. 1, Braga: Universidade Católica Portuguesa (Publicações da 
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cido mérito, o que se sabe sobre a história da obra e o seu autor ainda 
constitui uma espécie de manta de retalhos. Na impossibilidade de suprir 
todas as lacunas que julgo existentes, o presente estudo visa a apresentar 
algumas informações inéditas, baseadas nos livros de registos de obras da 
então Impressão Régia (hoje AIN).

As edições setecentistas da gramática lobatiana no AIN 
Estabelecida por força do Alvará régio de 24 de dezembro de 

1768 com o nome oficial de “Impressão Régia”11, a empresa que usava a 
designação “Regia Officina Typografica” nas publicações das primeiras 
décadas da sua existência,12 desde cedo manteve uma contabilidade muito 
cuidada, lançando “[...] assim a receita, como a despeza em hum Livro de 
caixa [...]”.13

Para fins da historiografia linguística, são de interesse especial os 
livros da série contabilística intitulados “Registo de Obras”, cujas entra-
das manuscritas fornecem informações valiosas sobre as obras, as tiragens 
e as circunstâncias da produção dos respetivos livros. Todos os elemen-
tos contabilísticos conservam-se hoje no Arquivo da Imprensa Nacional 
(AIN). Como elementos da contabilidade no chamado “methodo mercan-
til” por partidas dobradas, os livros de Registo de Obras correspondem 
grosso modo a um “livro de razão” no sentido do Tratado.14 Assim, cada 
pedido de impressão é mencionado duas vezes no respetivo livro, nomea-
damente o “deve” no lado esquerdo (débito) e o “haver” (crédito) no lado 
direito. Vejamos as respetivas entradas relativas às edições setecentistas da 

Faculdade de Filosofia), 2005, p. 428-448.
KEMMLER. António José dos Reis: Grammatiker des Marquês de Pombal, in: 

ENDRUSCHAT, Annette; KEMMLER, Rolf; SCHÄFER-PRIEß, Barbara (Hrsg.): 
Grammatische Strukturen des europäischen Portugiesisch, Tübingen: Calepinus Verlag 
(1. Reihe, Lusitanistische Sprachwissenschaft; 1), 2006, p. 95-120.

11 ALVARÁ (1768) = Alvará creando a Impressão Regia, in: SILVA, António Delgado da (ed.) 
(1829): Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das ordenações: 
Legislação de 1763 a 1774, Lisboa: Na Typografia Maigrense, p. 374.

12 Consta que a impressora e editora do estado desde 1833 passou a designar-se 
“Imprensa Nacional”. A empresa atual “Imprensa Nacional-Casa da Moeda” (INCN) 
resultou da fusão da Imprensa Nacional com a Casa da Moeda, realizada em 1972.

13 ALVARÁ (1768), p. 375.
14 TRATADO (1764) = Tratado sobre as Partidas Dobradas: Por meyo da qual podem 

aprender a arrumar as contas nos Livros, e conhecer dellas, todos os Curiozos impos-
sibilitados de cultivar as Aulas desta importantissima Ciencia&c., Turin: Na Officina 
de Diego Jozé Avondo, Impressor de Eminentis. Senhor Carial Arcebispo, e da 
Illusttrissima Cidade, p. 63-64; 69-70; 95-96-111.
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gramática lobatiana, cujo processo começou com a entrega do manuscrito 
em 10 de outubro de 1768.15 A primeira edição é registada na entrada 
de 26 de maio de 1770, data em que a impressão da gramática já tinha 
sido concluída:

As informações contidas nos dois lados contabilísticos desta entrada 
parecem-me bastante significativas. Apesar de não ser indicado o número 
definitivo de exemplares, ficamos a saber que a tiragem da primeira edi-
ção foi de mil exemplares, dos quais cerca de 948 foram impressos em 
44 resmas e quatro mãos (ou 22.100 folhas) de papel normal,16 havendo 
ainda uma tiragem especial de cerca de 52 exemplares (em 2 resmas e 4 
mãos, ou 1.100 folhas) que foram impressos em papel de Florença. Em 
média, o custo aritmético por exemplar foi de 62,43 réis, um preço que 
em 1796 correspondia a uma libra de carne vaca.17

15 Cf. KEMMLER, 2005, p. 437.
16 Veja-se a definição em Silva (1789, p. 333): “RESMA, s. f. huma resma de papel são 

20 mãos, ou quinhentas folhas de papel”. Ainda no seu Tratado de arithmetica (1866) 
considera a distinção entre a resma comercial tradicional e a tipográfica: “203. Bala, 
com 32 resmas; a resma, com 20 mãos; a mão, com 5 cadernos; o caderno, com 5 ou 6 
folhas. Ha resmas de 480 e de 500 folhas: nas 20 mãos de cada resma, duas ou tres são 
costaneira”.

COSTA, José Maria Couceiro da. Tratado de arithmetica, Por J. M. Couceiro da Costa, 
Approvado pelo Conselho Geral de Instrucção Publica e Mandado imprimir á custa 
do estado para servir no Collegio Militar, Lisboa: Imprensa Nacional (Elementos de 
Mathematica), 1886.

SILVA, António de Morais (11789, II): Diccionario da lingua portugueza composto pelo 
padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva 
natural do Rio de Janeiro, Tomo Segundo, L=Z, Lisboa: Na Officina De Simão Thaddeo 
Ferreira, 1789.

17 Neste âmbito convém lembrar o testemunho contemporâneo do francês Joseph-
Barthélemy-François Carrère (1740-1803) que indica, entre outros, os seguintes preços 
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No dia 14 de novembro, o gramático veio pessoalmente à 
Impressão Regia para pagar a sua dívida de 62$430 réis. Assim, o gramá-
tico se beneficiou de um período de quase seis meses para tentar vender 
uma quantidade suficiente de exemplares a fim de custear as despesas 
da impressão.

Pouco depois, o gramático promoveu a impressão de alguns “edi-
tais”, ou seja, cartazes de natureza publicitária, para promover a gramática 
acabada de imprimir dois meses antes:

Infelizmente, não parece conservar-se qualquer vestígio destes car-
tazes publicitários, cujo pagamento somente deu entrada em 28 de junho 
de 1771.18

Pouco tempo após a produção da primeira tiragem da primeira 
edição, o gramático mandou imprimir uma segunda tiragem da sua gra-
mática em 1771. Como se trata de uma mera impressão sem quaisquer 
alterações do ponto de vista do conteúdo (isto é, para além da data no

de referência de uma libra (ou arrátel) a 0,46 kg: pão – 26 2/3 réis, carne de vaca – 65 
réis e carne de cordeiro – 60 reis (cf. Carrère 1797, p. 209 e Kemmler, 2007, p. 98):

CARRÈRE, Joseph-Barthélemy-François. Voyage en Portugal, et particulièrement a 
Lisbonne, ou Tableau Moral, Civil, Politique, Physique et Religieux de cette Capitale, 
etc. etc.: Suivi de plusieurs Lettres sur l’état ancien et actuel de ce royaume, A Paris: 
Chez Deterville, Libraire, 1798.

KEMMLER. A Academia Orthográfica Portugueza na Lisboa do Século das Luzes: Vida, 
obras e actividades de João Pinheiro Freire da Cunha (1738-1811), Frankfurt am Main: 
Domus Editoria Europaea (Beihefte zu Lusorama, 1. Reihe; 12), 2007.

18 1770, junho 30, Lisboa – Registo dos “Editaes para se publicar a Grammatica 
Portugueza”de António José dos Reis Lobato, manuscrito, INCM / AIN, Registo de 
Obras, Livro 1 (1769-1774), fol. 45.



222

O Sentimento da Língua

rosto), parece pertinente considerar esta tiragem de Lobato (1771)19 
como pertencente à primeira edição, tal como o faz Schäfer-Prieß.20

Desta vez, o gramático mandou imprimir “4$ volumes”, ou seja, 
4.000 exemplares. Com efeito, foi com data de 13 de abril de 1771 que 
acabaram por ser produzidos nada menos de 4.177 exemplares da gra-
mática, dos quais a tiragem especial de 100 exemplares foi impressa em 
papel de qualidade superior.21 O custo de impressão de 183$785 réis 
implica um preço por unidade de apenas 44 réis.

Parece evidente que Lobato, apesar de contar com o patrocínio das 
pessoas das quais se supõe que terão assumido de ficar com algum dos 

19 LOBATO, (11771). Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, Composta, e Offerecida 
ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, Ministro, e Secretario 
de Estado da Sua Magestade Fidelissima da Repartição dos Negocios do Reino, 
Alcáide Mór da Cidade de Lamego, e Senhor Donatario das Villas de Oeyras, Pombal, 
Carvalho, e Cercosa, e dos Reguengos, e Direitos Reaes da de Oeyras, e de Apar de 
Oeyras, Commendador das Commendas de Santa Marinha de Mata de Lobos, e de S. 
Miguel das tres Minas na Ordem de Christo, &c. Pelo Bacharel Antonio Jose’ dos Reis 
Lobato, Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1771. 

20 SCHÄFER-PRIEß, 2019. 
21 1771, abril 13, Lisboa – Registo da segunda impressão da “Grammatica Portugueza” 

de António José dos Reis Lobato, manuscrito, INCM / AIN, Registo de Obras, Livro 1 
(1769-1774), fol. 79.
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100 exemplares da tiragem especial, não tenha tido a mesma facilidade 
de vender a gramática como terá acontecido no caso da primeira edição. 
Assim (deixando de lado um pagamento de 6$650 réis em 28 de junho 
1771), a cobrança da dívida pela Impressão Régia apenas começou com 
prestações mais notáveis em fevereiro de 1773, sendo a última das nove 
parcelas paga mais de sete anos depois, em 28 de agosto de 1780.

Parece-me evidente que terá sido neste âmbito que surgiu a impres-
são de novo cartaz publicitário, desta vez encomendado por Severino 
José Lobato:22

Mesmo que a entrada no livro de registo refira a “publicação da 
Arte de Grammatica Portugueza”, parece lógico que a impressão dos car-
tazes faça referência aos exemplares existentes da segunda tiragem de 
Lobato (1771). O valor de 1$550 réis deu entrada em 28 de Agosto de 
1780, dia em que a dívida pela impressão das gramáticas impressas em 
1771 acabou por ser paga.23

A partir da segunda edição propriamente dita (Lobato, 1788)24, o 
gramático deixou de estar explicitamente envolvido na impressão e na 
comercialização da sua gramática. Foi, com efeito, o livreiro Francisco 
Tavares Nogueira (fl. 1777-1806), na sua qualidade de “Administrador 

22 Será o filho do nosso gramático que já tinha falecido em 1794 (cf. Kemmler 2005, p. 
446)?

23 1780, agosto 12, Lisboa – Registo do “Edital de publicação da Arte de Grammatica 
Portugueza” por encomenda de Severino José Lobato, manuscrito, INCM / AIN, 
Registo de Obras, Livro 3 (1779-1784), fol. 80.

24 LOBATO, (21788). Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, Composta, e Offerecida 
ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, Ministro, e Secretario 
de Estado da Sua Magestade Fidelissima da Repartição dos Negocios do Reino, &c, 
Pelo Bacharel Antonio Jose’ dos Reis Lobato, segunda impressão, Lisboa: Na Regia 
Officina Typografica, 1788. 



224

O Sentimento da Língua

da loja de venda da Impressão Regia”,25 que tratou de mandar imprimir e 
vender a gramática lobatiana:26

Assim, a “Segunda Impressão” de 1788 teve uma tiragem de 1.000 
exemplares, acabados de ser impressos em 19 de julho de 1788.27 Dado o 
seu relacionamento com a casa impressora, pouco admira que tenha pago 
os custos de impressão no valor de 66$835 réis dentro de poucos dias.

Passados apenas quatro anos, Nogueira encomendou a terceira edi-
ção que acabou por ser impressa em 23 de junho de 1792.28 Também no 
caso de Lobato (1792), a tiragem foi de mil exemplares, cuja impres-
são ficou mais económica por o livreiro ter optado por fornecer o 
papel à tipografia:

25 SILVA, Inocêncio Francisco da (1859, III). Diccionario Bibliographico Portuguez: Estudos 
de Innocencio Francisco da Silvaapplicaveis a Portugal e ao Brasil, TomoTerceiro, 
Lisboa: Na ImprensaNacional, 1859. Contém aindaO Diccionario Bibliographico 
Portuguezjulgado pelaImprensa contemporanea nacional e estrangeira, Lisboa: Na 
ImprensaNacional, 1860. Obra reeditada emreprodução fac-similada, Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, s. d, 1859, p. 72.

26 Como estabelece o Artigo 12º do Alvará (1768: 376), uma das tarefas mais importantes 
do livreiro da loja da Impressão Régia era a atividade profissional como encadernador: 
“Pelos mesmos motivos deverá haver hum Livreiro, que, além de fazer tratar da grande 
Livraria, que precisamente estará sempre em ser, haja de continuadamente fazer as 
encadernações indispensaveis, o qual deverá ser dos mais peritos no seu Officio, para 
que assim possa vencer-se a imperfeição das más encadernações; e poderá este ter os 
Aprendizes, que bem parecer á Conferencia”.

27 1788, julho 19, Lisboa – Registo da “reimpressão da Arte Portugueza de António José 
dos Reis Lobato”, por encomenda do livreiro Francisco Tavares Nogueira, manuscrito, 
INCM / AIN, Registo de Obras, Livro 4 (1784-1791), fol. 144.

28 LOBATO, António José dos Reis (31792): Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, 
Composta, e Offerecida ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, 
Ministro, e Secretario de Estado da Sua Magestade Fidelissima da Repartição dos 
Negocios do Reino, &c, Pelo Bacharel Antonio Jose’ dos Reis Lobato, terceira impres-
são, Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1792.
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Como vimos pela conta supra,29 o preço de 34$425 réis inclui não 
só a impressão de Lobato (1792), mas também os custos de “táboas” (des-
tinadas a separar e proteger as resmas) e “carreto” (o transporte dos mes-
mos em carros de boi ou afins). Este facto serve como testemunho de 
a Impressão Régia na altura não fornecer livros encadernados, mas sim 
resmas impressas, cuja encadernação posteriormente seria realizada pelo 
respetivo livreiro, que, tradicionalmente, optava por mandar fazer a enca-
dernação com capa dura em pele ou em brochura.30 Consta da respetiva 
entrada no lado do crédito que Nogueira pagou a despesa da impressão 
em 2 de setembro de 1792.

Como se vê em seguida, a quarta edição da gramática (Lobato, 
1797)31 foi acabada de imprimir em 4 de fevereiro de 1797.32 Esta foi 
a última edição setecentista, sendo impressa graças ao privilégio de dez 
anos que tinha sido concedida à irmã do falecido autor, D. Luzia Maria, 
em 22 de maio de 1794.33

29 1792, junho 23, Lisboa – Registo da “reimpressão da Grammatica Portugueza”, por 
encomenda do livreiro Francisco Tavares Nogueira, manuscrito, INCM / AIN, Registo de 
Obras, Livro 5 (1791-1797), fol. 58.

30 De facto, parece que a maior parte dos exemplares da gramática lobatiana tenham sido 
encadernados em pele, uma vez que entre o considerável número de exemplares que 
vimos em bibliotecas públicas e particulares nunca deparei com qualquer exemplar em 
brochura.

31 LOBATO, António José dos Reis (41797): Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, 
Composta, e Offerecida ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, 
Ministro, e Secretario de Estado da Sua Magestade Fidelissima da Repartição dos 
Negocios do Reino, &c, Pelo Bacharel Antonio Jose’ dos Reis Lobato, quarta impressão, 
Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1797. 

32 1797, fevereiro 4, Lisboa – Registo da “reimpressão da Arte Portugueza de Lobato”, 
por encomenda do livreiro Francisco Tavares Nogueira, manuscrito, INCM / AIN, 
Registo de Obras, Livro 5 (1791-1797), fol. 248.

33 Cf. KEMMLER, 2005, p. 428-448.
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Nesta edição algo mais dispendiosa, Francisco Tavares Nogueira 
encomendou 2.000 exemplares da gramática lobatiana, o que lhe causou 
uma despesa de 135$140 réis (ou 67,57 réis por exemplar). Devido ao 
acréscimo da quantidade, o livreiro teve de pagar mais para as tábuas (480 
réis) e o transporte (600 réis), acabando por saldar a dívida em 2 de abril 
de 1797.

Conclusões
Tendo o processo censório começado em 10 de outubro de 1768 

com a entrega do manuscrito pelo autor na Real Mesa Censória, a 
impressão da primeira edição foi dada como terminada em 26 de maio 
de 1770, data em que a respetiva dívida entrou no “Registo de Obras” da 
então Impressão Régia (hoje AIN).34

Se o autor requereu pouco depois que a sua obra recém-lançada 
fosse declarada como livro oficial no ensino primário e secundário pom-
balino (Consulta, 1770)35, parece evidente que a sua proposta caiu em ter-
reno fértil, uma vez que o parecer dos deputados da Real Mesa Censória 
ultimamente resultou no Alvará de 30 de setembro de 1770, através do 
qual a obra passou a ser considerada como elemento propedêutico do 
ensino do latim nos estudos secundários. 

34 1770, maio 26, Lisboa – Registo da primeira impressão da “Grammatica Portugueza” 
de António José dos Reis Lobato, manuscrito, INCM / AIN, Registo de Obras, Livro 1 
(1769-1774), fol. 41.

35 Consulta (1770). Sobre o Requerimento do Bacharel Antonio Joseph dos Reys Lobatto, 
in: Registo de correspondência expedida para a Real Mesa da Comissão Geral sobre 
o Exame e Censura dos Livros, Manuscrito, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Ministério do Reino, liv. 362 (1768-1779), fols. 65r-69r.
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Assim, autoconsciente das qualidades inerentes à sua gramática 
(em larga medida tradicional no sentido da gramaticografia latino-por-
tuguesa e portuguesa anterior), o próprio António José dos Reis Lobato 
conseguiu que a sua Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, dedicada 
ao poderoso Marquês de Pombal, fosse estabelecida como primeira gra-
mática da língua portuguesa no ensino público de Portugal e nas suas 
então Colónias.

Creio, porém, que será ingénuo considerar que o pedido de Lobato 
terá sido de todo desinteressado, já que é inegável que o mercado livreiro 
português setecentista absorvia todo o tipo de manuais metalinguísticos 
com grande entusiasmo. Não podendo ignorar o possível impacto que a 
sua gramática teria 45 anos após a segunda edição das Regras da lingua 
Portugueza, espelho da lingua Latina (1725)36 de Jerónimo Contador de 
Argote (1676-1749), parece mesmo que Lobato terá apostado em conse-
guir algum meio de subsistência através da consagração da sua gramática 
como manual obrigatório no ensino secundário pombalino, uma ativi-
dade económica que na altura até foi documentada através da impressão 
de cartazes publicitários (hoje perdidos).

No âmbito de uma breve análise das informações sobre as quatro 
edições em cinco tiragens que a Arte da Grammatica da Lingua Portugueza 
teve no século XVIII, não posso deixar de constatar que panorâmica 
resultante é impressionante. Ao resumir as entradas inéditas dos livros de 
registo supra-apresentadas, as edições e tiragens setecentistas identifica-
das em Schäfer-Prieß,37 com base no levantamento de Assunção (2000, 
p. 22-24)38 têm as seguintes caraterísticas:

36 ARGOTE, Jerónimo Contador de (21725). Regras da lingua Portugueza, espelho 
da lingua Latina: Ou disposiçaõ para facilitar o ensino da lingua Latina pelas regras 
da Portugueza, dedicada Ao Principe de Portugal, Nosso Senhor, pelo padre Dom 
Jeronymo Contador de Argote, Clerigo Regular, e Academico da Academia Real da 
Historia Portugueza, Muyto accrescentada, e correcta, Segunda impressaõ, Lisboa 
Occidental: Na Officina da Musica, 1725.

37 SCHÄFER-PRIEß, 2019.
38 Carlos Assunção propôs as respetivas siglas maiúsculas de A-Z e as gregas de α-ξ para o 

número impressionante de quarenta edições que serviram como base à sua edição crítica. 
A listagem (certamente não definitiva) de 45 edições em Schäfer-Prieß (2019: 31) considera 
ainda “[...] cinco exemplares previamente desconhecidos, nomeadamente ο (de 1792), π 
(de 1812, no Rio de Janeiro), ρ (de 1816), ς (de 1823), τ (de 1824) e υ (de 1842)”.
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Para a primeira fase da sua existência entre 1770 e 1799, pode-se 
concluir, assim, que a gramática lobatiana teve nada menos de quatro 
edições ao longo de 27 anos, alcançando uma tiragem total documentada 
de 9.177 exemplares. Creio que este número é bastante notável para o 
Portugal do Antigo Regime, isto é, num ambiente cultural em que a alfa-
betização e a escolarização em Portugal e nas Colónias ainda eram muito 
rudimentares. 

Dado, enfim, que as edições oitocentistas posteriores só parcial-
mente foram impressas pela INCM (que serão objeto de outro estudo 
no futuro), uma panorâmica completa das tiragens de todas as 45 edições 
conhecidas da gramática de António José dos Reis Lobato infelizmente 
parece impossível.

Para voltar, enfim, ao nosso magister magistrorum Evanildo 
Bechara, não duvido que até mesmo as tiragens novecentistas da Moderna 
Gramática Portuguesa sejam consideravelmente superiores às tiragens que 
logrou a obra do seu ilustre precursor setecentista. Mas esta questão, por 
mais interessante que seja, ficará, para já, na gaveta virtual dos futuros 
empreendimentos de “arqueologia historiográfico-linguística”.
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Os serTões DE EuClIDES DA CunhA, 
Do PorTuguêS l2 PArA ITAlIAno l1. 

ExPErImEnToS DE DIDáTICA DA TrADução

Sandra Bagno1

1. O desafio: traduzir para o italiano Os Sertões    
de Euclides da Cunha
No presente trabalho, serão relatadas algumas das problematiza-

ções, reflexões e experimentos protagonizados pelos estudantes de um 
curso de mestrado em Português L2, face a uma específica tarefa. Cada 
aluno deveria propor, se do caso, uma nova tradução para o italiano, supos-
tamente mais atualizada, de diferentes trechos de “A Terra”, “O Homem”, 
“A Luta” de Os sertões2 de Euclides da Cunha.3 Posto que a primeira tra-
dução, de Cornelio Bisello, foi publicada em 1953 com um título, Brasile 
ignoto,4 que, por si só, já despertava curiosidade, segundo os estudantes 
logo concordaram. Porém, se, ao cotejarem Os sertões com Brasile ignoto, 
eles avaliassem que, apesar do título, a tradução ainda prestava, havia uma 
segunda opção: alistarem uns aspetos do metatexto italiano que, numa 
perspetiva histórica, por alguma razão julgassem mais interessantes do 
ponto de vista tradutório. De qualquer maneira, apesar de sua escolha, 
cada estudante deveria documentar suas reflexões (sempre em português) 

1 Professora Associada de Língua Portuguesa – Universidade de Pádua - Itália.
2 CUNHA, Euclides da. Obra Completa. Vol. II Ciclo d’Os Sertões. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Aguilar. 2009. Organização Paulo Roberto Pereira.
3 Vale lembrar que a competência tradutória está prevista pelo próprio título da disciplina         

que na Universidade de Pádua é ‘Língua, linguística e tradução portuguesa e brasileira’ 
[Lingua, linguistica e traduzione portoghese e brasiliana].

4 CUNHA, Euclides da. Brasile ignoto. Milano: Sperling & Kupfer, 1953. Traduzione di 
Cornelio Bisello.
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demonstrando saber utilizar, inclusive numa ótica hipertextual,5 as ferra-
mentas que estimasse condizentes à tarefa escolhida. Em suma, pelo ato 
tradutório eles deveriam demonstrar que suas subcompetências comu-
nicativas se correspondiam àquelas de utilizadores proficientes avança-
dos de Português L2, segundo previsto pela “Grelha de autoavaliação” do 
“Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas”.6

1.1. Cada estudante faber de sua tradução  
Tendo que, necessariamente, apreender informações imprescin-

díveis, não somente do ponto de vista histórico, para enquadrarem a 
obra-prima euclidiana, os estudantes aceitaram de antemão a proposta 
de se integrarem no processo pelo qual usariam uma bibliografia básica, 
mas segundo modernas abordagens didáticas e pedagógicas, pelas quais 
os discentes “[…] não apenas contribuem, mas participam, negociam, 
constroem, interagem ativamente, com os outros alunos, os professo-
res e o conhecimento […]”.7 Já quanto às muitas questões linguísticas 
envolvendo ambas as línguas, concordaram com a metodologia de eles 
conferirem, partindo do prototexto euclidiano, quanto seus “pacotes de 
conhecimentos” [“pacchetti di conoscenze”]8 até aquele momento conse-

5 Quanto às potencialidades da abordagem hipertextual foram levadas em conta as tra-
tadas por FEDELI, Gian Carlo. Indeterminatezza e mutamento linguistico. ILIESI digitale 
Ricerche filosofiche e lessicali. “Cap. 1 – Ipertesto, modelli gerarchici e mutamento 
linguístico”, p. 9 e segs.

6 Quanto às subcompetências orais e escritas, cada estudante deveria conseguir: 
“Interação oral. Sou capaz de participar sem esforço em qualquer conversa ou discus-
são e mesmo utilizar expressões idiomáticas e coloquiais. Sou capaz de me exprimir 
fluentemente e de transmitir com precisão pequenas diferenças de sentido. Sempre 
que tenho um problema, sou capaz de voltar atrás, contornar a dificuldade e reformular, 
sem que tal seja notado. Produção oral. Sou capaz de, sem dificuldade e fluentemente, 
fazer uma exposição oral ou desenvolver uma argumentação num estilo apropriado 
ao contexto e com uma estrutura lógica tal que ajude o meu interlocutor a identificar 
e a memorizar os aspetos mais importantes. Sou capaz de escrever textos num estilo 
fluente e apropriado. Sou capaz de redigir de forma estruturada cartas complexas, 
relatórios ou artigos que apresentem um caso com uma tal estrutura lógica que ajude 
o leitor a aperceber-se dos pontos essenciais e a memorizálos. Sou capaz de fazer resu-
mos e recensões de obras literárias e de âmbito profissional.” Disponível em https://
europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf Acesso em: 01/01/2019 
V. também DIREÇÃO DE SERVIÇOS LÍNGUA E CULTURA. Referencial Camões PLE. 
Lisboa: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. “III Utilizador Proficiente”, p. 
28 e segs.

7 FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino em história. Experiências, 
Reflexões e Aprendizados. Campinas-SP: Papirus, 2003.

8 LO DUCA, Maria Giuseppa. Esperimenti grammaticali. Roma: Carocci, 2008.

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf
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guidos se correspondiam com o que encontrassem em gramáticas e dicio-
nários por eles escolhidos como ferramentas básicas. De fato, como logo 
percebido pela maioria dos doze alunos, eles deveriam retomar, com as 
adequações do caso, uma abordagem já testada num anterior ano letivo a 
partir de dois textos, um português e outro brasileiro, tidos como exempli-
ficativos de alguns dos diferentes matizes da língua literária portuguesa 
da contemporaneidade. [Alegre;9 Jorge10] 

Repropor a mesma abordagem a partir d’Os sertões deveria per-
mitir “[…] envolver os próprios alunos na construção do conhecimento, 
acionando as habilidades básicas – segundo sugerido por Lo Duca – que 
são a observação, a classificação, a comparação, a ordenação, a inclusão, 
a categorização etc.”.11 Desta vez, este processo dar-se-ia em relação a 
um padrão linguístico e literário por vários aspetos objetivamente dis-
tante daquele a que os estudantes estão sendo, há tempo, acostumados, 
em geral, nos seus percursos curriculares na Itália. Questão esta que se 
revelaria crucial ao longo do curso, desdobrando-se em várias reflexões 
que os levou a conclusões interessantes, como em breve veremos.

De fato, eles deviam conferir seus conhecimentos de ambas as lín-
guas trilhando o caminho que os levaria a “[…] comparar o resultado 
de suas pesquisas com a descrição do tópico proposta pelo manual”.12 
Processo que implicaria, no nosso caso, a consulta em manuais das duas 
línguas dos “tópicos” que despertassem suas dúvidas, mas partindo de um 
pressuposto salientado pela estudiosa italiana nos seguintes termos: 

Há, implícita nesta proposta, a mesma lógica que leva ao uso 
do laboratório no ensino das disciplinas científicas: nem tudo 
pode ser feito no laboratório, os experimentos não esgotam 
o programa de física, nem tornam inútil o uso de um manual 
que apresenta o assunto de acordo com um plano articulado e 
sistemático.13

9 ALEGRE, Manuel. Nada está escrito. Lisboa: Dom Quixote, 2012.
10 JORGE, Miguel. Avarmas. São Paulo: Ática, 1980.
11 Ibid., p. 23: “[…] coinvolgere gli stessi allievi nella costruzione delle conoscenze met-

tendo in moto quelle capacità di base che sono l’osservazione, la classificazione, il 
confronto, l’ordinamento, l’inclusione, la categorizzazione ecc.” 

12 Ibid.. “[..] confrontare il risultato della loro ricerca con la sistemazione dell’argomento 
proposta dal manuale.” 

13 LO DUCA, 2008, p. 26: “C’è, dietro a questa nostra proposta, la stessa logica che 
guida l’uso del laboratorio per le materie scientifiche: non tutto si fa in laboratorio, gli 
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Assim, animados com a ideia de cada um construir seu percurso de 
análise linguística, logo após relembramos rapidamente umas reflexões 
tiradas de teorias [Eco;14 Venuti;15 Toury;16 Nord17] testadas em anterio-
res anos letivos, a fim de ter cada estudante a liberdade de escolher as que 
achasse mais prestativas em função da (possível) tradução de trechos d’Os 
Sertões. E para que percebessem os diferentes estágios, ao longo do curso, 
de suas atitudes face às tarefas propostas, aceitaram responderem a testes 
ministrados cada semana. 

2. Do desalento à empolgação 
2.1. O fator pundonor da identidade cultural nacional 
Apresentado o perfil biográfico e uma bibliografia mesmo que 

essencial (e em papel, tipo de “objeto”, como disseram, a que “estão cada 
vez menos acostumados”) sobre a obra de Euclides da Cunha e a guerra 
de Canudos no contexto da República Velha [Ventura;18 Fausto;19 Cunha, 
2009], os estudantes preferiram manter como referência, “por enquanto”, 
os “dados essenciais” alistados no site da Academia Brasileira de Letras. 
E, impacientes como agora estavam, começamos a ler, diretamente em 
português, a “Nota preliminar”, os subtítulos de cada uma das três partes 
da obra, chamando a atenção sobre a importância dos mapas, para logo 
passarmos ao capítulo “A Terra”.

Mas as primeiras reações da maioria foram, principalmente, de 
desânimo, receando enfrentar uma estrutura que lhes pareceu “dificílima”: 
por causa dos muitos assuntos tratados por Euclides, “complexos demais” 
segundo os definiram. Começando pela descrição de uma região como o 
sertão embasada em terminologias (ipueiras, caldeirões, mandacarus etc.) 

esperimenti non esauriscono il programma di fisica, né rendono inutile l’uso di un libro 
di testo che presenti la materia secondo un piano articolato e sistematico.”

14 ECO, Umberto. Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione. apud Nergaard, (1995), p. 
121-146. 

15 VENUTI, Lawrence. The translator’s invisibility: a history of translation. London-New 
York: Routledge, 1995.

16 TOURY, Gideon. Descriptive translation studies – and beyond. Revised ed. Amsterdam-
Philadelphia: Benjamins, 2012.

17 NORD, Christiane. Análise textual em tradução: bases teóricas, método e aplicação
 didática. São Paulo; Rafael Copetti Editor, 2016. Coordenação da tradução e adaptação 

de Meta Elisabeth Zipser.
18 VENTURA, Roberto. Euclides da Cunha: esboço biográfico. Companhia das Letras, 2003.
19 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004.
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e conceitos relacionando, entre outros, positivismo e determinismo, sis-
temas de pensamento que conheciam “de forma superficial”. Havia tam-
bém um outro “problema”, que emergiu mais claramente quando viram 
umas palavras em latim (“in situ”, divortium aquarum etc.). Dado que foi 
associado ao de uma prosa com um “estilo clássico”, segundo a expres-
são usada com conotação mais negativa que positiva (somente) por duas 
alunas. Questionadas sobre as razões dessa associação, explicaram que, 
quando adolescentes, acharam “inútil” o estudo de uma “língua morta”, 
por considerá-la, simplesmente, “velharia”. E “inútil” por acreditarem que 
desconhecê-la não poderia implicar algo que as levasse a uma forma de 
exclusão socialmente conotada. Cientes como estavam, entretanto, que na 
escola pública italiana qualquer aluno pode começar a estudar o latim a 
partir dos treze anos. E até convencidas de que valeria a pena, pelo con-
trário, concentrar sua atenção nas “línguas vivas”, começando pelo inglês. 

Mas, segundo suas impressões iniciais, uma das “maiores barreiras” 
na prosa euclidiana era representada pelas “frases longas demais”, traço 
que foi definido como “típico de um estilo antigo”. Um estudante até 
lembrara que a prosa euclidiana “é de se considerar pomposa”, segundo o 
que tinha guardado das definições de uma autorizada crítica brasileira que 
lêramos no anterior ano letivo.20 Esta observação permitiu então colocar 
outra pergunta. Acostumados como já estavam a ler obras-primas, nem 
somente italianas, muitas vezes necessariamente “antigas”, deveriam ave-
riguar (mas isso só no final do curso) em que sentido uma prosa nem tão 
distante em termos históricos fora assim definida, segundo a sensibili-
dade de analistas contemporâneos. 

Mas, como a maioria não conseguia vencer, de fato, umas subs-
tanciais inércias, perguntei o que eles sugeririam no caso de uns colegas 
lusófonos ou anglófonos que, tendo de cumprir a mesma tarefa com uma 
outra obra-prima, a Commedia de Dante, por exemplo, se recusassem, por 
achá-la “antiga”, “difícil” etc. “Claro, uma obra nada fácil”, retorquiram, e 
“aliás, até mais complexa quanto à natureza das dificuldades”: “pela dis-
tância histórica ainda maior, pela mentalidade da altura com todas as 
implicações políticas, religiosas e, culturais, pela estrutura poética, pelas 
questões filosóficas, pelo léxico etc. etc.”. Afinal, porém, o desafio deu 

20 MARTINS, Nilce Sant’Anna. “A língua literária no século XX”. Apud SPINA, 
Segismundo (org.). História da Língua. Cotia SP: Ateliê, 2008, p. 473. 
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certo, e o pundonor da identidade cultural nacional italiana ajudou, che-
gando a afirmarem: “com certeza que valia a pena de incentivar colegas 
de qualquer outra língua”, e “aliás, precisava encontrar a maneira a serem 
seduzidos pela Commedia”. 

2.2. Brasile ignoto, uma “Premessa” ultrapassada
Então, fomos ao artigo em que Antonio Candido21 afirma constar 

Os sertões entre as dez obras mais importantes para conhecer o Brasil, e, 
partindo de umas suas afirmações que mais despertaram a curiosidade 
dos estudantes,22 foi por todos aceita a linha de avançarmos sem demora 
por rumos que permitiriam eles se deixarem “seduzir” pelos Sertões. O pri-
meiro passo neste sentido foi assistirmos e comentarmos juntos o filme 
Guerra de Canudos, dirigido por Sérgio Rezende (1996) e sugerir a leitura 
de A Guerra do fim do mundo, de Mário Vargas Llosa (1981). Enquanto 
os próprios estudantes iam à procura de dados que deveriam permitir, 
segundo sugerido por Antonio Candido, a “um jovem que pretende 
adquirir boa informação” – no caso, em função da (possível) tradução 
d’Os sertões – “a fim de poder fazer reflexões pertinentes”.

Assim, eles se organizaram em parcerias para, “pesquisando na 
Internet obviamente” como escolheram, cada uma das seis duplas cons-
truir seu arquivo de informações, de imagens etc., enquanto íamos avan-
çando cotejando (sempre nesta ordem e nunca no sentido contrário) o 

21 CANDIDO, Antonio. Teoria e debate N. 41, 30/09/2000, Acessível em https://www.
fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2017-11/Brasil.pdf [Última consulta em 23/11/2018]

22 Escreve Antonio Candido (Teoria e debate N. 41, 30/09/2000): “Como sabemos, o 
efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere à simples informação, depende 
de muita coisa além do valor que ele possa ter. Depende do momento da vida em que 
o lemos, do grau do nosso conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Para 
quem pouco leu e pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte reveladora. 
Para quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado. Além 
disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo autor (e portanto 
aproveitá-lo ao máximo) e não com outro, independente da valia de ambos. Por isso, 
é sempre complicado propor listas reduzidas de leituras fundamentais. Na elaboração 
da que vou sugerir (a pedido) adotei um critério simples: já que é impossível enume-
rar todos os livros importantes no caso, e já que as avaliações variam muito, indicarei 
alguns que abordam pontos a meu ver fundamentais, segundo o meu limitado ângulo 
de visão. Imagino que esses pontos fundamentais correspondem à curiosidade de um 
jovem que pretende adquirir boa informação a fim de poder fazer reflexões pertinentes, 
mas sabendo que se trata de amostra e que, portanto, muita coisa boa fica de fora.” 
Disponível em: https://autoreselivros.wordpress.com/2013/05/18/antonio-candido-in-
dica-10-livros-para-conhecer-o-brasil/ Acesso em 23/02/2019]

https://www.fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2017-11/Brasil.pdf
https://www.fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2017-11/Brasil.pdf
https://autoreselivros.wordpress.com/2013/05/18/antonio-candido-indica-10-livros-para-conhecer-o-brasil/
https://autoreselivros.wordpress.com/2013/05/18/antonio-candido-indica-10-livros-para-conhecer-o-brasil/
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texto euclidiano com o metatexto italiano, para, usando a tradução de 
Bisello como alavanca, contornarem a questão das terminologias e pala-
vras “difíceis”, percebidas inicialmente como um dos maiores obstáculos. 

Logo após, apresentadas as questões ligadas às dinâmicas paratex-
tuais [Genette]23, os estudantes foram convidados a associar a ideia de 
uma tradução implicar, como qualquer outra obra, a “cooperazione inter-
pretativa” [“cooperação interpretativa”] do Lector [Eco]24. Quer dizer, 
foram convidados a atentarem cada um às suas reações e aos processos 
que Os sertões continuariam a despertar, em função das respetivas sensi-
bilidades, conhecimentos, expectativas etc. Segundo uma linha, aliás, de 
outra forma sugerida também por Antonio Candido. Então, foram leva-
dos a procurarem entender se reconheciam umas específicas lógicas (e, 
na eventualidade, quais?) já nos paratextos de Brasile ignoto, partindo da 
documentação disponibilizada sobre o contexto histórico em que aquela 
tradução fora proposta na Itália. [Trento;25 Cavallotti;26 Kogan27]

De fato, Brasile ignoto foi reconduzido à fase em que, após a Segunda 
Guerra Mundial, os governos brasileiro e italiano reataram novas relações 
políticas. Segundo demonstrado também pelo papel de Sérgio Buarque 
de Holanda em Roma entre 1952 e 1954.28 Este dado histórico os levou 
a reconsiderar com maior atenção o que poderia implicar, numa Itália 
ainda marcada em 1953 por feridas deixadas pelo conflito, uma específica 
afirmação da “Premessa” de Brasile ignoto; em que o sertão é definido como 
uma “região talvez desconhecida até por muitos brasileiros” [“regione 
pressoché ignota fors’anche a molti brasiliani”], mas “Desconhecida cer-
tamente pelos italianos, que, no entanto, teriam o maior interesse em 
conhecê-la. Pois, ela pertence a um país que pode oferecer a riqueza 
de seus imensos territórios a quem neles levar uma outra inestimável 
riqueza: mente e braços para trabalhá-los.”29 Afirmação que, desta vez, 

23 GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê, 2009.
24 ECO. Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. Milano: 

Bompiani, 1998.
25 TRENTO, Angelo. Il Brasile: una grande terra tra progresso e tradizione, 1808-1990. 

Firenze: Giunti, 1992.
26 CAVALLOTTI, Giovanni. Gli anni Cinquanta. Milano: Editoriale Nuova, 1979.
27 KOGAN, Norman. L’Italia del dopoguerra: storia politica dal 1945 al 1966. Bari; 

Laterza, 1973.
28 Avella apud HOLANDA, Sérgio Buarque de. Radici del Brasile. Prefazione di Fernando 

Henrique Cardoso. Introduzione e cura di Nello Avella. Firenze: Giunti, 2000, p. 11-28.
29 “Ignota certamente agli italiani, che pur tanto interesse avrebbero a conoscerla. In 
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foi pelos estudantes definida “em nada condizente com a denúncia feita 
por Euclides”, segundo comentaram depois de “impressionados”, como 
se disseram uns, “até admirada” confessou uma aluna pela “coragem que 
teve Euclides em relatar o que houve em Canudos”. Mas afirmação por 
eles avaliada “hoje claramente ultrapassada”. Consideração que logo os 
levou a colocar outra questão: posto que fora a pobreza e não a riqueza no 
sertão uma das pré-condições que levara aquele povo marginalizado a se 
concentrar em Canudos, quais outras falhas interpretativas poderiam ter 
induzido no leitor italiano da década de 50 uma tradução cuja premissa, 
de fato, convidava a “desfrutar de riquezas, ao invés de ajudar a compreen-
der a obra-prima em si com toda a força daquela denúncia”? 

Tornara-se, assim, concordaram todos, “mais do que demonstrado 
que o que valia a pena era uma nova tradução”; inclusive quando a expres-
são euclidiana “Terra ignota” (p. 16) foi pelos estudantes associada ao 
título da tradução, Brasile ignoto e considerada “um elemento a mais para 
suscitar expectativas distorcidas nos potenciais emigrantes italianos”. 

Mas logo apareceu outra pergunta: qual seria o perfil do Lector 
ideal de su’as propostas tradução? Posto que todos acabaram concordando 
acerca de um dado: “de maneira alguma o seu Lector seria escolhido entre 
pessoas interessadas, simplesmente, em explorarem as riquezas materiais 
do Brasil”; mas sim deveria ser escolhido pensando “no interesse que uma 
das dez maiores obras do Brasil poderia e deveria despertar”.

3. Os primeiros tópicos conferidos nos manuais de italiano e 
português 
3.1. Pronomes e conjugação verbal
Foram, então, simulados, durante umas aulas, uns exercícios para 

que aprendessem como cada dupla deveria trabalhar por própria conta, 
atentando para a importância, além da primeira (proposta de tradução), da 
segunda parte da tarefa: as redações tendo como foco as análises textuais 
pré-tradutórias a serem apresentadas também oralmente.30Mas, devido às 
diferentes procedências dos estudantes, houve, em uma das duplas, prin-
cipalmente quanto às redações e apresentações, umas divergências acerca 

quanto fa parte di una nazione che può offrire la ricchezza [nosso o itálico] delle sue 
sterminate terre a chi vi apporti un’altra inestimabile ricchezza: mente e braccia per 
lavorarle.” [Cunha: 1953, 7]  

30 NORD, 2016, p. 15 e segs.
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do conceito de “gramática” da língua portuguesa a ser aplicada. 
Uma aluna que vamos chamar de A (procedente de outra univer-

sidade italiana) definira-se falante “do brasileiro”, aludindo com isso não 
somente à pronúncia do português no Brasil. Trocado em miúdos, falou 
ter apreendido “numa gramática pedagógica um modelo de conjugação 
diferente daquele clássico. Modelo este que há tempo não correspond(er)
ia à atual língua portuguesa”. E alegou que “já se correspond(er)ia somente 
à norma europeia antiga” do português o uso das segundas pessoas verbais 
(singular e plural) obviamente incluindo os relativos pronomes retos tu e 
vós”. Então, segundo sugerido pela sua parceira, a aluna B, retornamos aos 
“dizeis”, “passais”, “tendes”, “rogai”, “sois” do poema “Balada dos aflitos” 
do português Manuel Alegre.31 Poema que, no entanto, como salientado 
também por outros estudantes que, no ano anterior, o traduziram para 
o italiano, “não é nada antigo, tendo sido publicado até recentemente”. 
Como de fato houve, e “em tempos de crise”, dando voz e vez às camadas 
mais desprotegidas do povo português aquando da atuação da “troika”. 
[Céu e Silva]32

Contudo, de acordo com aquela lógica, “também o uso no Brasil da 
segunda pessoa singular verbal com o relativo pronome tu, seja implícito 
seja explícito, já se correspond(er)ia a uma forma antiga”, ou a “um hábito 
regional limitado a minorias”. Como nos casos – perguntou surpreendida 
a estudante B – do conto “Décima quarta estação” de Miguel Jorge?33 
31 “Irmãos humanos tão desamparados/a luz que nos guiava já não guia/somos pessoas 

– dizeis – e não mercados/este por certo não é tempo de poesia/gostaria de vos 
dar outros recados/com pão e vinho e menos mais valia./Irmãos  meus que passais 
um mau bocado/e não tendes sequer a fantasia/ de sonhar outro tempo e outro 
lado/como António digo adeus a Alexandria/desconcerto do mundo tão mudado /
tão diferente daquilo que se queria./Talvez Deus esteja a ser crucificado/neste reino 
onde tudo se avalia/irmãos meus sem valor acrescentado/rogai por nós Senhora da 
Agonia/irmãos meus a quem tudo é recusado/talvez o poema traga um novo dia./
Rogai por nós Senhora dos Aflitos/em cada dia em terra naufragados/mão invisível 
nos tem aqui proscritos/em nós mesmos perdidos e cercados/venham por nós os 
versos nunca escritos/irmãos humanos que não sois mercados.” [Nossos os grifos]
[Alegre: 2012, 13-14]

32 CÉU e SILVA, João.  “Poesia em tempos de crise”, em Diário de Notícias, 
08/06/2012.

33 “Sabes que o aparato movimenta-se. As vozes. Alguém dava fortes batidas em todas 
as portas e todas elas colhiam o ódio, a injustiça, a infâmia. Tudo corria vertiginosa-
mente. Os boletins. Tu buscavas a precisão de tua vida, e já há tempo, pois os archo-
tes se acendiam em todos os pontos da cidade, e teu nome era eco das esquinas 
e tu sentias caminhar em meio de sangrentos insultos. [Nossos os grifos] [JORGE, 
1980, p. 20] 
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Conto a que voltamos e cujos “sabes”, “tu buscavas” etc. foram igualmente 
lembrados pelos outros estudantes que, no ano anterior, traduziram-no 
para o italiano, depois de escolhidas umas específicas referências. A saber: 
a Grammatica italiana Italiano comune e lingua letteraria de Luca Serianni 
(GIICLL) [2016]34 e o Grande dizionario italiano dell ’uso de Tullio De 
Mauro (GRADIT) [1999].35 Já quanto à língua portuguesa eles esco-
lheram o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (DHLP) [2001]36 e a 
Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara (MGP) [2015]. E 
esta por duas razões. Primeiro: cotejando o capítulo “VII. Pronomi e 
aggettivi pronominali” (p. 237-326) da GIICLL de Serianni, acharam seus 
paradigmas mais próximos aos do capítulo “4 - Pronomes” (p. 169-210) 
da MGP de Bechara. Paradigmas que, confirmando a “óbvia proximidade 
entre as duas línguas românicas, facilitaram ao máximo grau, lembraram 
os estudantes, todas as suas traduções, seja as de português para italiano 
seja as de italiano para português” (estas também previstas nas tarefas da 
altura); inclusive pelo fato da MGP solucionar de maneira clara a questão 
de quando em português a gente pode substituir o nós:

4a) O substantivo gente, precedido do artigo a e em referência 
a um grupo de pessoas em que se inclui a que fala, ou a esta 
sozinha, passa a pronome e se emprega fora da linguagem 
cerimoniosa. Em ambos os casos o verbo fica na 3.ª pessoa do 
singular: “É verdade que a gente, às vezes, tem cá as suas birras” 
[AH. 4, II, 158].37

5a) Ainda continuam vivos em Portugal vós, vosso.

A dúvida que surgiu foi sobre qual seria a aceção de cerimonioso a 
ser escolhida, entre as alistadas pelo DHLP (p. 678), para traduzir corre-
tamente para o italiano a abonação proposta: seria mais correta a aceção 
“rigoroso na observância das regras de polidez e de etiqueta”, ou “polido 
no trato, afável, delicado, educado”, ou ainda “pej. que usa de cerimônias 
em excesso”? 

34 SERIANNI, Luca. Grammatica italiana Italiano comune e lingua letteraria. Con la col-
laborazione di Alberto Castelvecchi. Torino: UTET, 2016

35 DE MAURO, Tullio. Grande dizionario italiano dell’uso. Totino: UTET, 1999. Vols. I-VI. 
JORGE, 1980.

36 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

37 Bechara (2015), p. 173.
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As discussões desencadeadas por esses dados e as conclusões a que 
chegaram mereceriam mais aprofundadas investigações. Por enquanto, 
porém, vale salientar as que mais me permitiram entender as concretas 
exigências dos discentes. E entre as mais importantes há a seguinte: “para 
qualquer estudante italiano que tenha que demonstrar de ter atingido o 
nível de utilizador proficiente de Português L2 em todas as suas varieda-
des, é bem mais conveniente manter como referência uma gramática que, 
ensinando sem dogmatismos as complexidades da língua, facilite, entre os 
vários processos, também aqueles pragmáticos implícitos no ato tradutó-
rio intralingual”. Como no caso da tradução para o italiano da abonação 
citada por Bechara. Exemplo que os levou a se questionarem sobre um 
outro elemento. Em italiano, seria melhor solucionar aquele a gente…. 
tem (não cerimonioso, portanto informale) da abonação – inclusive tirada 
de um texto de A(lexandre) H(erculano), um português – com a pri-
meira pessoa plural facciamo: “È vero che a volte anche noi qui facciamo i 
capricci”? Ou seria melhor a solução “È vero che a volte si fanno i capricci 
qui”? Ou ainda, não valeria a pena manter uma terceira pessoa verbal, fa, 
mas traduzindo “C’è chi a volte fa i capricci qui”?

Longe de concordarem sobre qual das três seria a solução melhor 
(“pois depende de muita coisa, do contexto” etc.), ao voltarem às suas 
tarefas decidiram que, “sendo Os sertões uma obra literária com certeza 
mais antiga que as de Manuel Alegre e Miguel Jorge”, ao analisá-la e 
traduzi-la, partiriam do pressuposto que a prosa euclidiana “foi escrita 
em termos rigorosos (conceito que depreenderam da definição de ceri-
monioso do DHLP), com certeza condizentes com o perfil científico 
que a caracteriza”. 

Afinal, também a estudante A concordou que valia a pena man-
ter como referência a MGP, posta também a riqueza de abonações, ao 
longo dos capítulos todos, demonstrando sua atenção a respeito seja da 
língua comum seja da língua literária em geral (segundo uma linha pare-
cida àquela da de Serianni). Língua comum e língua literária igualmente 
objeto das três diferentes habilidades e competências previstas pela 
tarefa”. Todavia, às duas gramáticas, os estudantes acrescentariam, como 
concordaram todos, outras ferramentas “principalmente aquelas on-line 
para agilizar” um trabalho que, “indo por bibliotecas, demoraria demais”.
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3.2. Na “Nota preliminar”: pluralis maiestatis ou pluralis 
modestiae?
 Na hora de retornarem à organização da primeira parte da tarefa (a 

tradução), os estudantes, solicitados pelas indicações que depreenderam 
daquele adjetivo, cerimonioso, foram levados a outras considerações, par-
tindo do pressuposto de serem potencialmente destinados a se tornarem 
tradutores de/para o Português L2. De fato, sendo falantes de Italiano 
L1, mas também de seus respetivos dialetos regionais, foram lembrados 
da copresença, no âmbito geográfico nacional, de uma variedade de ita-
liano alta, estandardizada e usada nos contextos formais, ao lado de uma  
variedade baixa [bassa] usada em geral em âmbitos informais. Quer dizer, 
foram lembrados do fato de que, mutatis mutandis, deveriam levar em 
conta a coexistência, no imenso espaço da lusofonia aquando da publica-
ção d’Os sertões, de uma série de complexidades linguísticas ainda maiores, 
se comparadas com as da dilalia [Berruto]38, da diglossia [Ferguson]39, do 
bidialettismo [Berruto]40 etc. reconhecíveis na Itália atual.  Complexidades 
linguísticas que, no sertão da altura, como foram lembrados, o próprio 
Euclides observou com grande atenção, como depreende-se também da 
sua Caderneta de campo.41

Portanto, posto que com certeza o texto euclidiano se correspon-
dia a uma variedade alta do português da época típica de contextos for-
mais científicos, a questão do uso das primeiras pessoas verbais plurais 
na “Nota preliminar” [Cunha],42 com aquele nós implícito, desencadeou 
uma vivaz discussão. Fato que se deu na hora em que os estudantes 
foram convidados à analise pré-tradutória das frases que assim começam: 
“Demos-lhe por isso outra feição…”; “Intentamos esboçar, palidamente 
embora…”; “E fazemo-lo porque…”; “Denunciemo-lo…”.43 Expressões 
cujo correspondente metatexto italiano ninguém estranhou: “Gli abbiamo 

38 BERRUTO, Gaetano. “Lingua, dialetto, diglossia, dilalìa”. Apud Romania et Slavia 
adriatica. Festschrift für Zarko Muljačić, hrsg. von G. Holtus & J. Kramer, Hamburg, 
Buske, 1987, p. 57-81.

39 FERGUSON, Charles A. “La diglossia”. Apud GIGLIOLI, Pier Paolo; FELE, Giolo. (A 
cura di). Linguaggio e contesto sociale. Bologna: il Mulino, 2000, p. 185-205. 

40 BERRUTO. Fondamenti di sociolinguística. Roma-Bari: Laterza, 1995.
41 CUNHA, 2009, p. 603-759.
42 Ibid., p. 5-6.
43 CUNHA, 2009, p. 5-6.
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dato perciò un’altra forma…”; “Abbiamo cercato di dare un’idea per quanto 
pallida…”; “Lo abbiamo fatto perché…”; “Denunciamolo!”.44

Uma aluna, porém, a que se dissera admirada pela grande coragem 
de Euclides (e a única que estudou latim), reconheceu naquela série de 
primeiras pessoas plurais da “Nota preliminar” uma “escolha a ser recon-
duzida à retórica e estilística”. Palavras estas que logo encontrou no “Índice 
de assuntos” da MGP de Bechara, remetendo às “Noções elementares de 
Estilísticas”. [Bechara]45 Questionada se lembrava o que poderia signi-
ficar, desse ponto de vista, o uso daquela primeira pessoa plural, foi pro-
curar nos dicionários de português e italiano confirmações sobre quanto 
encontrou na GIICLL de Serianni (p. 245-246):  ou seja, explicações 
sobre o uso do plurale maiestatico e do plurale di modestia, para “melhor 
entender se seria a maiestas ou a modestia a ter levado Euclides àquela 
maneira de preanunciar, na ‘Nota Preliminar’, qual seria a matéria tratada 
n’Os sertões.”

O DHLP confirmou, obviamente, as duas opções de pluralis.46 Mas, 
quando os estudantes foram solicitados a distinguir n’Os sertões, já a partir 
da “Nota preliminar”, entre “a intenção do autor” [“l’intenzione dell’au-
tore”] e “a intenção do texto” [“l’intenzione del testo”],47 foi da combina-
ção das definições do DHLP com as da GIICLL de Serianni, confirma-
das no site da Treccani.it ao verbete MAIESTATICO, PLURALE, que 

44 Idem, 1953, p. 9. 
45 BECHARA, 2015, 635 e segs.
46 Pois o plural de modéstia é o “emprego do pronome nós em lugar do eu, com o 

qual o locutor pretende modestamente atenuar a importância de sua participação 
em fato considerado meritório, em frases como ‘estamos certos de termos contri-
buído para resolver o problema’”; enquanto o plural majestático ó o “emprego, ger. 
por uma autoridade, de nós em lugar de eu, ou emprego de vós em lugar de tu, em 
atitude respeitosa em relação ao interlocutor” [DHLP: 2001, 2240]

47 Recorda Bertazzoli [2015,33] que “Umberto Eco […] reconhece uma possível norma 
na “semioticidade da fidelidade”, a qual consiste em “redescobrir não a intenção do 
autor, mas sim a intenção do texto, o que o texto diz ou sugere em relação à língua 
em que foi escrito e ao contexto cultural em que nasceu.”  Com “a intenção do texto 
(intentio operis) alude-se àquilo que uma obra exprime por si além das intenções de 
quem a roduz ou de quem a ler.” {“Umberto Eco […] individua una possibile norma 
nella “semioticità della fedeltà”, la quale consiste nel “ritrovare non […] l’intenzione 
dell’autore, ma l’intenzine del testo, quello che il testo dice o suggerisce in rapporto 
alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato.”Con “intenzione 
del testo (intentio operis) si fa riferimento a ciò che un’opera esprime di per sé al di 
là delle intenzioni di chi la produce o di chi la legge.”} BERTAZZOLI, La traduzione: 
teorie e metodi. Roma: Carocci, 2015, p. 33. ECO, apud BERTAZZOLI, 2015, p. 33.
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vieram outras interessantes reflexões. Em geral, descartaram a hipótese 
de que aqueles plurais se correspondessem a um plurale maiestatico.48 Mas, 
quanto ao plurale di modestia,49 as especificações finais do verbete abriram 
outras perspetivas interpretativas. De fato, “Além do plural maiestático 
propriamente dito, há outros casos em que se pode usar a 1ª pessoa plural 
em vez da 1ª singular”.50  Quer dizer, havia de se considerar também o 
“plurale didattico” [“plural didático”],51 o “plurale narrativo” [“plural nar-
rativo”],52 além de um “plurale poetico” [“plural poético”].53

Observado a partir desse ângulo visual, o livro vingador começou 
a magnetizar o interesse também de algumas estudantes mais receosas, 
desencadeando uma discussão a partir da possibilidade de que aquelas 
primeiras pessoas plurais em posição tão proeminente poderiam se cor-
responder a algo entre um “plurale narrativo” e um “plurale di modestia”. 
Como sugeriu um aluno, salientando “a importância da atitude de um 
escritor que, longe de recorrer a meros recursos retóricos, faz uma autode-
núncia, visando entregar-se ao juízo dos futuros historiadores ao relatar a 

48 “O plural maiestático (ou pluralis maiestatis) consiste no uso da 1ª pessoa plural nós 
em lugar da 1ª pessoa singular eu por parte de autoridades políticas e religiosas em 
contextos oficiais e em ocasiões solenes.” [Il pluralemaiestatico (o pluralismaiestatis) 
consiste nell’uso della 1a persona plurale noi al posto della 1a persona singolare io 
da parte di autorità politiche e religiose in contesti ufficiali e in occasioni solenni.]

“Na língua italiana contemporânea esse uso tornou-se cada vez mais raro. Muitas vezes, 
aliás, ironiza-se quem usa o plural em lugar do singular, principalmente se não se tra-
tar de uma autoridade.” [Nell’italiano contemporaneo quest’uso è sempre più raro. 
Spesso, anzi, ci si riferisce con ironia a chi usa il plurale al posto del singolare, soprattu-
tto se non si tratta di un’autorità.] Treccani.it.Grammatica italiana (2012).

49 “O plural de modéstia usa-se quando, em um texto literário, o escritor prefere limitar 
o peso da sua autoridade.” [Il plurale di modestia è usato quando, in un testo lette-
rario, lo scrittore vuole limitare il peso della propria autorità.] Treccani.it.Grammatica 
italiana (2012).

50 “Oltre al plurale maiestatico propriamente detto, ci sono altri casi nei quali si può 
usare la 1a persona plurale al posto della 1a persona singolare.” Treccani.it.Gramma-
tica italiana (2012).

51 “O plural didático é usado pelo professor nas explicações ou pelo autor dos 
manuais.”[Il plurale didattico è usato dal docente nelle spiegazioni o dall’autore nella 
manualistica.] Treccani.it.Grammatica italiana (2012).

52 “O plural narrativo é usado pelo narrador ao contar uma estória, um enredo ou para 
manifestar uma proximidade com o leitor.”[Il plurale narrativo è usato dal narratore 
nel racconto di una storia, di una trama o per manifestare una vicinanza con il lettore.]

53 “MAIESTÁTICO, PLURAL O plural poético é usado quando, em poesia, o autor pre-
fere evitar de falar em si mesmo em primeira pessoa.” [MAIESTATICO, PLURALE. 
Il plurale poetico è usato quando, in poesia, l’autore vuole evitare di parlare di sé 
stesso in prima persona.]
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crono-história de um ‘crime’ a que ele mesmo, como ‘mercenário incons-
ciente’, infelizmente participara”. [Cunha]54

Enfim, na hora dos estudantes apresentarem suas traduções e reda-
ções emergiram outros interessantes aspetos das suas atitudes e reflexões 
perante as tarefas. Um primeiro dado foi que cada dupla escolheu como 
Lector ideal colegas de outras línguas da própria Universidade de Pádua, 
e a maioria delas construiu também dossiês iconográficos representando 
vários aspetos da guerra de Canudos e da vida no sertão, com imagens 
tiradas “obviamente” da Internet.

Não sendo possível relatar, neste momento, suas muitas outras 
hesitações, vale a pena, porém, salientar uma atitude, pelo contrário, 
resoluta que emergiu das suas análises pré-tradutórias, seja por parte dos 
estudantes que declararam privilegiar, nas suas propostas de tradução, o 
prototexto, portanto uma tradução italiana mais source-oriented, seja por 
parte de quem disse ter privilegiado o metatexto, portanto uma tradução 
target oriented. 

Cada vez mais “magnetizados”, como afinal se reconheceram, 
pel’Os sertões, ao passo que iam traduzindo seus trechos, ao fim do curso, 
a verdadeira dificuldade dos estudantes já não lidava mais com a ideia de 
aceitarem escolher ferramentas certas, nem com a necessidade de con-
textualizarem a obra em temos históricos e geográficos. Nem represen-
tava mais um problema entender sua natureza científico-literária cujas 
muitas terminologias acabaram estudando, nem foi um problema refres-
car os conhecimentos básicos do positivismo e do determinismo etc. Na 
verdade, seu maior problema foi lidar, principalmente, com umas frases 
dos respetivos trechos d’Os Sertões que continuaram definindo “longas 
demais”. Dificuldade que os levou a desmontá-las, sistematicamente. E 
a remontá-las, “quando do caso”, ora de um jeito, ora de outro, achando 
ter toda a liberdade, no processo tradutório, de alterar de vez o sistema de 
pontuação do prototexto: para chegarem a uma sequência de frases com 
certeza mais curtas, mas também entre elas desligadas. Solução por todos 
proposta, curiosamente, aplicando uma “mesma regra” que disseram ter 
apreendido desde crianças: “que uma frase deve ser longa, no máximo, 
não mais que sete palavras”. Conceito este que teriam ouvido repetido 

54 CUNHA, 2009, p. 5-6
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por professores aos vários níveis, como todos garantiram, inclusive o 
superior em que se encontravam. 

Ora, somente a aluna que estudara latim se questionou sobre a pos-
sibilidade que, também no seu caso, a proeminente interferência mental 
do inglês que começara a aprender com seis anos (desde o primário), 
fosse talvez uma das razões dessa exigência de estruturas sintáticas muito 
simplificadas. E se questionou sobre a possibilidade, do ponto de vista 
de quem possa se tornar uma tradutora como por ela almejado, de repre-
sentar esta atitude mental um limite, mas por não ter sido acostumada a 
trabalhar o suficiente com estruturas sintáticas mais complexas, como as 
transmitidas pela retórica clássica.

De fato, afinal aconteceu que, em vários (mas não todos os) casos, 
foi exatamente relendo, na hora de suas apresentações orais, os respetivos 
trechos do protexto euclidiano e logo após as correspondentes propostas 
de tradução, que os estudantes se arrependeram das muitas fragmenta-
ções: “reduzir aqueles trechos d’Os Sertões a frases longas não mais que 
sete palavras, não prestava, pois, naquela segmentação, corria-se um risco: 
a dissolvência de toda a beleza, toda a intensidade, enfim, toda a força 
literária e o magnetismo do livro vingador”.



Afetos
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TESTEmunho Em homEnAgEm AoS 90 AnoS Do 
ACADêmICo EvAnIlDo BEChArA

Sessão acadêmica de 28/3/2019

Domício Proença Filho1

 

Senhoras Acadêmicas, Senhores Acadêmicos

Recebemos todos, na última quinta-feira, o número 55da 
Confluência, a revista do Instituto de Língua Portuguesa do Liceu 
Literário Português, dedicado ao querido Acadêmico e amigo de dezenas 
de anos, Evanildo Bechara, nosso filólogo maior. Eu gostaria de ressaltar, 
associando-me a homenagem merecidíssima, alguns aspectos da matéria 
de que se constitui. Para que se perenizem no registro histórico das atas. 

A Revista resume dezoito ensaios em sua homenagem. A aber-
tura ressalta um juízo consensual: a sua condição de mais notável 
gramático brasileiro. 

Destaca a sua excepcional “contribuição para a descrição e inter-
pretação científica da fenomenologia linguística da língua portuguesa e 
ainda das línguas românicas” reconhecida por todos os que navegamos 
nesses espaços. 

Lembra a amplitude e a profundidade dos seus estudos. A sensi-
bilidade e a agudeza do pesquisador meticuloso. A sua intimidade com 
os “modelos teóricos que buscam dar sentido à fenomenologia da lin-
guagem humana”. 

1 Professor Emérito da Universidade Federal Fluminense, Membro da Academia 
Brasileira de Letras.
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O diálogo que estabelece com “Os cânones da gramática filológica” 
nascida de Diez, intermediados por filólogos como Adolfo Coelho e o 
seu Mestre reverenciado Manuel de Said Ali Ida. E ainda com as teorias 
estruturalistas, e, sobretudo, sua adesão entusiasmada ao ideário funcio-
nalista e iluminador de Eugenio Coseriu, que, acrescento, constitui a base 
da atualização de sua Moderna Gramática da Língua Portuguesa, obra 
de referência obrigatória para quem que se dedique aos estudos da nossa 
língua. Bechara concilia, como poucos, a dimensão gramatical e a dimen-
são linguística. 

Nós, seus companheiros de Academia, nos acostumamos com esses 
atributos. E mais testemunhamos, a cada dia de gratíssimo convívio, com 
a sua dedicação totalizante ao trabalho na Casa. Evidenciado no cum-
primento rigoroso do expediente cotidiano que o faz assinar o ponto no 
setor de lexicologia e lexicografia às nove da manhã e, no encerramento 
da faina, às dezoito, quando não às dezenove, só se permitindo um breve 
intervalo de uma hora e meia para o almoço revitalizador. 

Testemunhamos a sua tenacidade, de que a elaboração da histórica 
quinta edição do VOLP é exemplo notável. E disso dou testemunho, 
ainda uma vez. O presidente Cícero Sandroni lançou-lhe o desafio: ela-
borar o texto em prazo mínimo, no limite da impossibilidade. Bechara 
aceitou de imediato. 

Desenvolveu um trabalho árduo, sabemos como. A nova edição foi 
dada a público no tempo fixado pelo presidente e se converteu em refe-
rência pioneira, no âmbito do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
de 1990. Graças ao seu empenho, à sua disciplina. E foi além. Tratava-se 
e ainda se trata de matéria longe de ser pacífica. E testemunhamos outra 
faceta do filólogo, seguro de suas posições: a combatividade com que refu-
tou críticas, esclareceu dúvidas, defendeu posicionamentos, tudo isso com 
abertura tranquila para o contraditório, sem perder a civilidade jamais. 
Foi um combate como poucos, no âmbito brasileiro e internacional.

Agora, na juventude de seus noventa anos, Bechara permanece 
firme no seu posto, fiel ao seu trabalho de todos os dias na Casa, rigorosa-
mente das nove às dezoito, no comando da briosa equipe do Setor. 

Por tudo isso, Senhor Presidente, proponho um voto de congratu-
lações com o Liceu Literário e Português, pela edição especial da Revista, 
inserida nas justas comemorações do seu nonagésimo aniversário. 



249

KArTA A EvAnIlDo BExArA

Marco Lucchesi1

Minha profunda admiração, intelectual e humana, por mestre 
Bechara: Como exprimi-la integralmente, senão através de um jocoso 
quodlibet, na passagem de seus noventa anos de menino?   

Assim, pois, diante das discussões gerais sobre a ortografia, que se 
repetem, com o mesmo e monótono estribilho, nos últimos cem anos, 
decidi endereçar ao mestre e amigo Evanildo Bechara uma carta, assi-
milando uma proposta selvagem, sem hífen e acento.  Um duelo com a 
escrita. Talvez devesse optar pelos ideogramas.  No entanto, e de qualquer 
modo, a mensagem seria a mesma: saudar uma vida luminosa a serviço da 
língua, vassalo e escudeiro-mor do português.

Meu Kerido Evanildo Bexara,

Pesso enkaressidamente ke konsidere kom boa vontade a prezente 
missiva, ke dirijo a um omen douto, mestre dos mestres, linias, por isso 
mesmo, eskritas kom temor e tremor.

Sobretudo nos dias ke correm, dias de mudanssas radikais, onde 
sossobram sertezas e medram ardidos kaminhos.

Alssemos, pois, karo mestre, o paviliao da paz no kampo de batalia 
da ortografia.

Ke cessem alfim as inuteis geras, sange, e orror ke a etimolojia 
– tiranika! – nos impoe inklemente.
1 Poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor, professor titular da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Sejamos fassanhudos e atakemos os orizontes de antanho ke ate 
oje pezam sobre nossos ombros desvalidos.

Fassamos uma obra meritoria, demokratika.  Tratasse dum esfor-
sso ezijente, de pura vontade e adezao.

Para ke servem assentos, hifens & sedilhas, tantos e tamanhos, 
senao para dividir os sidadaos, maltratalos e perseguilos? 

Karo Bexara, komo sabe, era assim ke penssavam muitos de nossos 
inklitos patrissios, desde o sekulo dez e nove.

Konto kom seu espirito sutil nesse ezame. Sem fantasmas latinos 
e espiritos gregos. Kuanto a mim, ditei estas mal trassadas linias para ke 
visse, com seus proprios olios, a pele e o aroma de uma lingoa nova.

Lingoa liberta e nassente, lingoa leve, sem a pezada erudissão ke 
onubila, ao fim e ao kabo, a imajem dakilo ke realmente keremos dizer.

Asseite o meu abrasso kordial, keirame bem!
Kom a estima ke devo ao mestre e amigo

Marko
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BEChArA PArA SEmPrE...
um DEPoImEnTo

Maria Teresa Gonçalves Pereira1

1968. Inicio, parodiando Zuenir Ventura, no livro famoso O ano 
que não terminou. E, para mim, em vários aspectos, foi mesmo o que 
aconteceu. Felizmente até. Começava, então, a trajetória de universitária. 
Desnecessário enfatizar quantos sonhos, expectativas, objetivos se têm 
nesse momento tão aguardado e acalentado.

Tal ano, entretanto, revelou-se como uma série de acontecimen-
tos terríveis e funestos para a história do país. Para mim, criatura assus-
tada e inexperiente, foi uma experiência devastadora, mas, acima de tudo, 
transformadora.   Suspensão de aulas, pronunciamentos, boatos, cor-
rerias, ocupação...

  Mas chegou ao fim. E, com ele, nas lacunas e brechas em que 
desfrutávamos das aulas, a sensação de pertencimento despontou firme, 
sinalizando que ali era o meu lugar, independentemente de qualquer obs-
táculo ou dificuldade que aparecesse.

A partir de então, os desdobramentos da vida universitária se 
fizeram presentes, fortes, marcantes, como balizadores, faróis para meu 
futuro, tanto no plano pessoal quanto no profissional.

E começaram a adentrar no percurso da Uerj as figuras exponen-
ciais, únicas, em se tratando da minha vida acadêmica: Dirce Riedel, 

1 Professora Titular de Língua Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.
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Ivo Barbieri, Amaro Ventura Nunes, José Ricardo da Silva Rosa, Olmar 
Guterres, Evanildo Bechara... Com eles, percebi que ensinar não é ape-
nas um emprego em que se trabalha. Um professor tem por obrigação 
despertar seus alunos para a essência da realidade, propiciando uma rigo-
rosa introdução à determinada disciplina e criando uma percepção de 
suas responsabilidades como cidadãos treinados na arte do pensamento. 
Entender que na faculdade devemos superar a estreiteza de nossa mente. 
O conteúdo jamais deve ser objetivo único da educação.

Felizmente, desde o Ensino Fundamental até o Doutorado, sempre 
fui muito bem servida de professores luminares, modelos, ícones. Adriano 
da Gama Kury, Rosalvo do Vale, Celso Cunha, Ciro dos Anjos, Silvio 
Elia, Eneida Bonfim. Uma verdadeira galeria de sumidades das Letras, 
estrelas brilhantes da minha constelação. 

Aqui, neste espaço, entretanto, no intuito de fazer uma modesta, 
mas sincera homenagem, detenho-me no querido Professor Evanildo 
Bechara, que também “ensinava pela presença”. Com os grandes profes-
sores assim acontece.

O pudor une-se à ausência de condições para encontrar as pala-
vras certas. Diante de grandezas, nos falta sagacidade para traduzir o 
que sentimos ou trazemos dentro de nós. Ficamos meio atordoados, mas 
nenhuma tentativa é vã, afinal. Então, me empenharei quanto possa.

Bechara era uma ideia, concretizada na gramática de sua autoria. 
Como ideia, abstrata, subjetiva, distante. A inexperiência me impedia de 
pensamentos mais complexos e/ou percepções mais próximas.

Pelo menos, para mim, a entrada na universidade se constituía um 
evento de monstruosa envergadura, difícil de assimilar, de me acostumar 
à realidade.

Para dizer a verdade, o período em que Bechara foi meu profes-
sor de Filologia Românica foi meio nebuloso, sendo difícil explicá-lo. 
Sempre fui “caxias”. Minha mãe afirmava que, mesmo quando informa-
vam oficialmente que não haveria aula, ia lá para confirmar. Para não 
perder nada...

Nessa época, eu era super assídua e bebia suas palavras, embora 
não as compreendesse na sua totalidade. A Filologia Românica era dis-
tante no tempo e no espaço. Só muito depois, as fichas foram caindo. 
Esclareço que buscava entender, administrava, mas nem tudo. Não era 
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absolutamente por sua culpa. Mesmo as partes mais herméticas da 
matéria, o Mestre procurava esclarecê-las naquele seu jeito sem afetação 
e com palavras simples para os que se iniciavam naquelas searas. A aluna 
é que era muito “verde” ainda, tentando inspirar o ar da sabedoria. Às 
vezes, se engasgava...

Não era a disciplina, no entanto, a personagem principal, mas quem 
a ministrava. E Bechara para mim estava no Olimpo. As imagens voltam 
meio borradas daquele tempo, mas não a lembrança das sensações, da 
admiração boquiaberta por aquela “personagem de livro” até me acostu-
mar. Capturei o que podia de suas aulas, com a consciência de que perdia 
muito. Não importava porque “eu tinha aula com o Bechara”, afirmação 
repetida ad aeternum em todos os lugares, para todas as pessoas.

Ensinar, no seu melhor sentido, é pessoal. Envolve a interação, até 
mesmo a colisão, de vontades diferentes. Todos podem obter a infor-
mação de um livro. Transformar dados em sentimentos é o verdadeiro 
trabalho da educação. Muitas vezes, uma questão de postura: onde um ser 
humano particular se posiciona em relação a um corpo de conhecimen-
tos, um texto, um argumento. Assim eram as nossas aulas, assim o efeito 
delas em cada um de nós.

Concluindo meu curso, fui à vida lecionar. A saga ainda teria outras 
fases, muitíssimo mais emocionantes, já que, naqueles tempos estudan-
tis, a relação era de professor e aluno, mesmo com toda a afabilidade do 
Mestre e a admiração da aluna.

Ao entrar para a Uerj como professora, efetivamente o deslum-
bramento permitiu-se acontecer por inteiro. Eu passei a COLEGA, 
o suprassumo do que poderia imaginar nos meus mais loucos sonhos! 
Decerto, as relações foram extremamente cordiais como não poderia dei-
xar de ser. Ele sempre se mostrava assim com todos: amável, bem humo-
rado, interessado no interlocutor, simples...

A convivência aumentou, os contatos foram mais frequentes, bem 
como a natural condição do estar mais à vontade e não só escolhendo 
palavras e com um permanente frio na boca do estômago. As histórias 
que o Mestre contava sobre os monstros sagrados da Língua Portuguesa 
com os quais conviveu já eram intercaladas com meus comentários — se 
bem que ainda bem cautelosos. Muito diferente da época das aulas na 
graduação quando o escutava em respeitoso silêncio e contenção, mesmo 
diante da graça dos seus comentários.
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A presença do Professor Bechara sempre ilumina qualquer 
ambiente. Sua extrema erudição nunca toma o lugar da verve bem humo-
rada, da ironia fina, da extrema gentileza. Não competem porque seu estilo 
é de colocá-la em seu devido lugar. Ele não a expõe, não se serve dela, não 
a usa como escudo, como os verdadeiros detentores do conhecimento; 
surge quando requisitada e, assim mesmo, sob os limites por ele traçados.

Bechara faz de qualquer conhecimento experiência de vida. 
Refunda o saber. Imprime-lhe uma característica de exceção, natural 
àqueles que o detém: ele nunca vem para intimidar, se impor, massacrar. 
Vem para complementar, exercer papel definido e adequado, preencher 
uma necessidade que dará ao indivíduo a sensação inefável proporcionada 
pelo enriquecimento interior e pessoal.

O Professor não joga para a plateia porque não precisa dela 
para aplaudi-lo indiscriminada e compulsivamente. A unidade que 
detém como profissional, erudito, estudioso se mantém sólida pelo seu 
gênio singular.

“Não é um país para velhos”, o grande poeta Yeats escreveu certa 
vez... O Brasil aí pode ser incluído, infelizmente. A emerência, geral-
mente, é atribuída àqueles que já se aposentaram, não exercendo mais 
nenhuma atividade. Bechara, antes e depois de sua justíssima emerência 
carrega aquele bem precioso, a vocação, que é também passatempo. Mas 
o mérito em ser emérito, na condição do Professor, é manter a leveza nas 
suas atividades, sem lhe tirar jamais o brilho e a aura. No seu caso, o emé-
rito acadêmico passa a desempenhar um papel crucial nas vidas dos cole-
gas mais jovens, representando o modelo e a experiência proporcionados 
pelos anos. Assim, não é bondade incluir os eméritos nos trabalhos de 
uma instituição. É bom senso. O Professor Bechara está sempre entre nós 
porque acreditamos que a sabedoria genuína necessariamente envolve um 
processo de refinamento que leva tempo. E ele muito nos auxilia neste 
processo... Muito bondosamente permite que a compartilhemos...

Para Bechara, ensinar é a comunicação da erudição, sendo ele 
mesmo exemplo de professor brilhante. Despertava interesse até em 
Filologia, mesmo com temas até ali áridos e aparentemente sem relação 
com a Língua Portuguesa naquela ocasião. Comecei a aprender, nas aulas 
de Filologia, que não há assunto difícil, cabendo ao professor torná-lo 
palatável, tirando leite de pedras. Não é para qualquer um evidentemente.
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Parece haver uma aura que seduz e encanta em torno dos predes-
tinados que ocupam um papel no mundo. Bechara a tem, mas quase se 
desculpa por isso, não se aproveitando a seu favor. Nem comunga a ideia 
de que os que a detêm devam ser distantes e inacessíveis. Nos seus altares, 
tronos e/ou cátedras.

A Academia me proporcionou uma das situações mais incríveis da 
minha vida profissional. Numa das vezes em que exerci função adminis-
trativa na Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, da Uerj, o Professor 
atuou como visitante. Para meu estupor, fui sua coordenadora para cum-
prir a burocracia dos papéis. Brinquei muito com ele na ocasião. E, natu-
ralmente, guardei tal papel com sua assinatura como relíquia sagrada. E 
ele, por sua vez, fazia comentários que me levavam às nuvens...

Por ocasião da eleição para a Academia Brasileira de Letras, nós, 
da Uerj, ficamos em estado de graça. Não só pela merecidíssima láurea. 
Bechara era um de nós, professor, no pleno ofício de ensinar, essa profis-
são tão subvalorizada e pouco respeitada. Enfim, a imortalidade chegava 
não só para a pessoa física Bechara, mas para o nosso Mestre.

No dia da posse, estávamos todos lá. Esbanjando alegria e orgulho. 
É claro que não poderia deixar de haver a tradicional fotografia para a 
posteridade. Juntos do imortal... Para confirmar que aconteceu mesmo...

O Professor Bechara, mesmo com fardão, espada e demais acessó-
rios, continuava o Professor Bechara dos corredores da UEG/Uerj. Aquele 
sorriso aberto e a atenção a todos... Mesmo naquele mar de gente...

No seu caso, a imortalidade estava já assegurada há tempos nas suas 
obras, na sua contribuição ao esplendor, glória e permanência da Língua 
Portuguesa, na sua incansável jornada pela defesa do nosso mais repre-
sentativo bem cultural. Assegurada nas inúmeras salas de aula por que 
passou, transformando simples teorias e/ou conceitos em manifestações 
linguísticas preciosas ligadas à vida e não só presas aos compêndios. 

A gramática do Bechara faz parte do imaginário popular, é 
dogma, é lei. Mas o Professor Bechara transcende tal gramática por-
que a transforma em vivência... E ele, é a própria representação viva da 
língua materna.

Desde os primeiros anos, como universitária recente até os dias 
atuais, sinto que um ciclo se expande e caminha. É voz corrente que, na 
vida, os ciclos se fecham para começarem novos. Neste caso, creio que o 
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ciclo Bechara está ainda em expansão, com muito ainda a aumentar. A 
roda da fortuna há de permitir que participemos de muitos momentos 
com ele, pontificando com seu saber e sua alegria de viver. Nós, meros 
mortais, compartilharemos e lhe renderemos sempre as homenagens infi-
nitamente merecidas.

É lugar-comum dizer que, às vezes, não há palavras para descrever 
o que pensamos e/ou sentimos. Não receio lugares-comuns. São práticos 
e objetivos. E pontuam, sabiamente, situações. Assim, arrisco revelar 
que, neste momento, furtivas lágrimas teimam em chegar-me aos olhos. 
A memória, que traz o passado, responde por isso. Como é gratificante 
trazê-lo ao presente, mirando o futuro, ainda com tanta coisa relevante 
para acontecer! Elas sozinhas já traduziriam a emoção pelo privilégio e 
a honra de ter convivido e continuar a fazê-lo com o Professor Bechara.

Esta é minha modesta homenagem.
Ainda bem que sois imortal!!!
Sua ex-aluna, colega e profundíssima (usando o superlativo tão ao 

gosto da Emília de Lobato) admiradora,

Maria Teresa (Gonçalves Pereira)



257

o JovEm ProfESSor DE PorTuguêS

Rosiska Darcy de Oliveira1

Participei recentemente de uma festa de senhoras septuagenárias 
em comemoração pelos anos da formatura no Instituto de Educação do 
Rio de Janeiro. 

Rememorávamos nossos tempos de colégio e passávamos em 
revista aos mestres de então, votando em nossos favoritos. Por aclamação 
foi eleito Evanildo Bechara. 

Nenhuma surpresa. Ninguém tinha esquecido o jovem professor 
de língua portuguesa, magrinho, os óculos de lentes grossas atestando 
muitas leituras e a alta sabedoria e um bigodinho fino cujo charme não 
escapava à nossa adolescência ruidosa. 

Bechara teria à época uns quinze anos mais do que nós, o que nos 
parecia muito, embora nossa imaturidade nem de longe pudesse supor 
quantas vidas já habitavam aquele rapaz reservado, talvez um pouco 
tímido, o que não impedia que um brilho indiscutível se apoderasse dele 
quando tomava a palavra tentando civilizar aquela matéria bruta de jovens 
fãs de Elvis Presley. Conseguiu. Cinquenta anos depois, as meninas de 
azul e branco, irrequietas normalistas ainda se lembravam dele com cari-
nho e gratidão e queriam saber como era conviver com ele na Academia 
Brasileira de Letras, privilégio que eu, disseram-me claramente, certa-
mente não merecia. 

1 Escritora, ensaísta, membro da Academia Brasileira de Letras.
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Pude garantir que sessenta anos passados não tinham alterado o 
perfeito cavalheiro que ele sempre fora, apenas acrescentado à sua per-
sonalidade cordial a respeitabilidade que uma carreira de indiscutível 
sucesso nos impunha. 

Um pai árabe, a mãe pernambucana, o jovem professor de Língua 
Portuguesa vinha de muito longe, de uma orfandade paterna que o sur-
preendeu aos 5 anos e que determinou seu destino. 

A família pernambucana, numerosa e com poucos recursos, man-
dou para a Capital Federal, para viver na casa de um tio avô, um menino 
de 11 anos para quem essa viagem muito longa e solitária, no final dos 
anos 30, foi um primeiro desafio, o desbravar de um mundo desconhecido 
que iria se tornar para sempre o seu mundo. 

Um pernambucano rigoroso na educação e de coração repleto de 
amor ao próximo, assim Bechara descreve em seu discurso de posse esse 
tio-avô que o acolheu como o filho que ele não tinha e abriu-lhe as portas 
para uma vida de estudo e trabalho em que se viu surpreendido por uma 
inflexão de seu interesse primeiro pela matemática. 

Foi seduzido pelas línguas que ensinava aos colegas, o português 
e o latim, que lhe mostrariam caminho de Machado de Assis e Virgílio. 

Cedo, muito cedo uma vocação em que se encontraram o dom do 
magistério e a exploração do universo da língua portuguesa invadiu a sua 
vida e lhe deu forma. 

A vocação é uma espécie de mistério reconhecível na intensidade 
de uma exigência incontornável. Uma vez ouvi Fernanda Montenegro, 
quando jantávamos com jovens atores, responder à pergunta sobre o que 
era para ela ser atriz. Disse então, que quem não acreditasse que o mundo 
acabava dentro das três paredes e sobre as tábuas em que o teatro acon-
tece, não seria nunca um ator. 

A vocação é essa devoção a uma maneira de viver, a um universo 
intelectual que nos ocupa por inteiro. 

Bechara foi, desde cedo, possuído por essa vocação, o magistério e 
a língua portuguesa, fruto também de um desses encontros decisivos que, 
como em todos os destinos, inauguram uma trajetória: aos quinze anos, 
um professor erudito, já octogenário, Manuel Said Ali, o inicia nesse uni-
verso que é o estudo e a análise de uma língua. 
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Foi ele quem trouxe ao jovem Bechara os ecos do Cours de 
Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure, livro monumento que 
funda os estudos linguísticos modernos e que, até hoje, faz a lei na 
Universidade de Genebra, sua Alma Mater, aliás, minha também. 

Bechara herdaria, para além do saber de Said Ali, seus livros, o que, 
em se tratando de um intelectual de porte, significa confiar a alguém seus 
bens mais valiosos, o seu legado e o seu projeto. Bechara sempre esteve à 
altura, sempre honrou esse legado e projeto. 

É à estirpe desses grandes mestres e estudiosos que pertence 
Evanildo Bechara. Quem pode se vangloriar de uma obra escrita que 
começa aos dezessete anos com o livro Fenômenos da entonação e, aos 
25, já se permite publicar seu segundo livro, Primeiros Ensaios de Língua 
Portuguesa? Ensaios escritos entre os dezoito e os 25 anos, publicados em 
jornais e revistas especializadas. 

Primeiros de centenas de ensaios e artigos que hoje preenchem 20 
páginas de sua bibliografia no Anuário da ABL e que menciono não para 
dizer o que todos sabemos, a amplitude da erudição de Bechara, mas para 
agradecer a ele o trabalho persistente de uma vida inteira que balizou a 
formação de todos nós, os inumeráveis alunos que se beneficiaram de suas 
aulas, os que estudaram em seus livros, os que os consultaram para melhor 
iluminar as zonas de sombra da nossa língua. 

Nenhum de nós deixou de consultar um dia com proveito a sua 
Moderna Gramática Portuguesa, um best seller que, no ano 2000, já vendera 
17 edições. 

A prática docente e a pesquisa se retroalimentaram ao longo dos 
anos em que ocupou a cátedra de Língua Portuguesa do Colégio Pedro 
11, joia do ensino público assim como do Instituto de Educação, cuja 
excelência dos professores era exigida no esforço de replicá-la através de 
uma elite intelectual, alheia à elite financeira, e à qual esses professores 
de escol pertenciam. 

Era um tempo em que o ensino médio, sobretudo o que preparava 
ao magistério público, constituía a verdadeira base do ensino público e 
nele se depositava a esperança de desenvolvimento do país e diminuição 
das desigualdades sociais. 

A língua portuguesa, bem falada e bem escrita, o conhecimento e 
o gosto de nossa literatura, dependiam menos, então, de uma origem de 



260

O Sentimento da Língua

classe e muito mais da atenção que se prestasse ao ensino precioso de um 
certo professor Bechara, que ingressara no ensino público por concurso, 
como em todos os postos do magistério que ocupou. 

Bechara fez parte desses tempos heroicos do ensino público que 
abria as portas da Universidade do Estado da Guanabara a uma popula-
ção menos favorecida e que investia na universidade de então suas espe-
ranças de uma real melhoria de vida. 

Credite-se a ele, entre seus muitos méritos acadêmicos, o de ter 
pertencido e dado o melhor dele mesmo a esse sonho coletivo de que par-
ticiparam tantos pioneiros, e o Acadêmico Alberto Venancio sabe disso, 
que foi apoiar na educação pública o futuro do país. Hoje, quando essa 
educação se perde em tristíssima decadência, ou simplesmente ausência, 
podemos ter a medida da falta que ela nos faz, de quão certos estavam 
esses heróis anônimos que respondiam à pobreza dos morros e subúrbios 
com a promessa de ascensão social pelo saber. 

No começo dos anos 60, Bechara, bolsista do Governo espanhol 
que lhe reconheceu o talento, viajou para Madri onde aprofundou seus 
estudos de Filologia Românica com o professor Damaso Alonso. Era o 
começo de uma carreira internacional que retomaria mais tarde e que 
se estenderia até hoje. De volta ao Brasil, fez-se doutor em Letras pela 
Universidade do Estado da Guanabara que, mais tarde, se transforma-
ria na Uerj. Mais alguns anos, e ele mesmo se tornaria catedrático de 
Filologia Românica dessa Universidade onde ingressara a convite do len-
dário Antenor Nascentes. 

Prosseguia Bechara em sua missão no ensino público que se expan-
diu aos estabelecimentos privados de ensino, à PUC-Rio e às Faculdades 
Souza Marques. 

Bechara exerceu o magistério universitário por mais de cinquenta 
anos. O Brasil ficou pequeno, vieram as incursões no mundo internacio-
nal como professor e conferencista. No exterior, como professor visitante, 
na Alemanha, Holanda e Portugal. 

Em Portugal, o professor visitante foi feito Doutor Honoris Causa 
da Universidade de Coimbra. A Academia de Ciências o elegeu sócio cor-
respondente, antes mesmo que a nossa Academia o acolhesse para entre-
gar-lhe o campo que alicerça nossa identidade, a lexicografia em que Ve1anos 
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se empenha cercado pela equipe encarregada do Dicionário de Machado 
de Assis e da pesquisa de aspectos vários do seu domínio científico. 

No Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro o fez Professor Emérito.  
Artífice do Acordo Ortográfico entre os países de língua portuguesa, 
Bechara mostrou nesta empreitada a ampla medida de seus sonhos. 

Uma língua falada por duzentos e trinta milhões de pessoas, escrita 
da mesma maneira, cimenta um bloco político e cultural cujo peso em 
mundo pluricultural é cada dia mais inegável. As dificuldades que fatal-
mente surgiriam para esse Acordo e que de fato surgiram vêm tendo nele 
o hábil negociador capaz de aparar arestas e aplainar asperezas, sem con-
cessões ao projeto maior que é a unidade da língua portuguesa. 

Ao tomar posse na ABL, em 2000, na cadeira ocupada até então 
por Afrânio Coutinho, Bechara escreveu: “Bem podeis avaliar o misto 
de emoção e cuidados que deste vosso confrade se apodera na ocasião 
em que vós me recebeis para um período que espero longo, de convi-
vência fraterna, de enriquecimento cultural e de trabalho e realizações 
que todos acreditamos meritórios à luz da sociedade e fortalecedores dos 
ideais daquele grupo que transformou o sonho nesta radiosa Academia 
Brasileira de Letras”. E assim foi o seu trabalho na Academia, assim foi o 
seu fraterno convívio conosco. 

Por onde andou, no Brasil e no cenário internacional, Bechara só 
colheu sucessos, a admiração e a estima de seus colegas. 

Se esses sucessos se devem à sua excepcional competência profis-
sional, à sua inteligência e erudição, na certa colaboraram também para 
eles sua igualmente excepcional espessura humana, seu coração inteli-
gente, compassivo, sua amabilidade, sua solicitude, atributos bem conhe-
cidos de nós todos que com ele convivemos. 

Rara é a convergência em uma só pessoa de qualidades intelectuais 
e afetivas tão excepcionais. 

Não pretendo ao rigor de uma efeméride. Minhas palavras se diri-
gem mais ao seu coração, meu eterno mestre, e celebram seus admiráveis 
noventa anos. 

Sua obra inesgotável já foi estudada por tantos, já mereceu tantos 
artigos e livros de tantos analistas, qualificados, está detalhada em suas 
infindáveis bibliografias. 
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Não seria eu, uma simples cronista quem se atreveria a mais dizer. 
Quero apenas registrar de público que sua aluna, hoje acadêmica, não 
estaria aqui não fossem a paciência, a tenacidade, a dedicação e o saber de 
um jovem professor de português nos anos cinquenta do século passado. 

Essas palavras são a minha maneira de, com meio século de atraso, 
lhe dizer, enfim, muito obrigada. 

Rosiska Darcy de Oliveira
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