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tuguesas ou, se assim se preferir dizer, conforme a outro respeito fez António

José Saraiva, das ideias linguísticas em Portugal. Ficaram, com efeito, por longo
tempo sem continuidade os esforços pioneiros de José Leite de Vasconcelos e
Adolfo Coelho nessa matéria, e antes deles o que geralmente se atesta são, com
diferentes propósitos, opiniões dos gramáticos, ora concordantes ora não, sobre
pontos de vista uns dos outros.
A situação veio a alterar-se nos últimos tempos com alguns escritos de
relevo, entre os quais será de justiça salientar os que se ficam a dever a universi· ,
tários como Amadeu Torces, Telmo Verdelho, Carlos Assunção, Maria Filome·
na Gonçalves e Maria do Céu Fonseca, autora do livro que felizmente agora sI
publica.
Originalmente dissertação de douroramento em Linguísrica Portug':esa
apresentada à Universidade de Évora em Outubro de 2000 e ai defendida com
todo o êxito, impediram razões materiais a q~ foi estranha a interessada que
mais cedo ele chegasse aos prelos, segundo na ocasião da defesa recomendou em
acta o júri. Se «à quelque chose malheur est bon., veio o atraso da publicação
traduzir·se na vantagem de estarmos hoje perante uma versão que não se dirá
corrigida, porque de correcções não carecia, mas revista em pormenores e acres-

cida do resulrado das pesquisas a que, de par com a sua actividade docente, tem
Maria do Céu Fonseca continuado a dedicar o melhor do seu labor. Refiro-me
em especial, a este propósito, ao desenvolvimento que no presente volume
mereceu o respeitante à linguística dos missionários, raramente) se alguma vez

antes, objecto de atenção em Portugal.
Singular característica da obra, desde logo na sua forma de dissertação, é o
faero de a autora lhe não haver definido como escopo a descrição da epistemologia linguística geral de Seiscentos, o que aliás não deixou por fazer, situando-a
no respectivo contexto cultural, mas de particularmente se ocupar ainda do tratamento que ao discurso metagramarical português da época mereceram as
chamadas unidades relacionais.
Reconhecida a universalidade da razão linguística, ao tempo europeia e em
especial de inspiração francesa e espanhola, não surpreenderá a abundância de
obras escritas em outras IInguas que Maria do Céu Fonseca compulsou e estudou e às quais amiúde se reporta no confronto com as portuguesas. Evitando o
escolho que constituiria a mera ordenação cronológica de conceitos e pontos de
vista, soube identificar fios condutores de reflexões várias e assim. Dela natureza
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convic~o de que também a linguística tem mem6ri~. isto é. que nem tudo
quanto em qualquer momento se dá por novo ou nascido do nada o é necessariamente, antes pelo contrário.
Por outro lado, por mais importantes que sejam l e são~no , o ~evanc:mento

das fontes de qualquer autor. obra ou época e a ~xeges.e das teorlas. nao pode
esgotar-se aí a historiografia gramatical. qu~ com. ld~ntlc~ mteress~ ,há-de ocupar-se dos factos da língua. não apenas os prlvlleglados leXICals. e eStlhstlCOS. ~as
também os que relevam de áreas diferentes. Ao trat~r das umdades de rela~ao.
interpretando o que sobre elas se disse e o seu funcionamento em. portugues e
línguas "ex6ticas" no século XVII. trouxe Maria do Céu Fonseca l~'p0rtante e
único contributo para o conhecimento desse tão descurado dommlO que até
bem tarde seria a sintaxe.
Quis a Maria do Céu que eu prefaciasse a sua obra. e com isso me deu
agora um segundo gosto, o de ver aqui associadas est~ linhas ao seu nome: o
segundo. porquanto o primeiro tive-o com a oportumd~de que se me ofereceu
de lhe orientar a elaboração da tese. Nunca havendo Sido seu professor nem
ensinando ao tempo na sua Universidade. s6 a partir ~esse mom~nto e ao longo
dos anos que durou a preparação me fOi dado conhece-la e apreciar as su~ qu,:'lidades de investigadora conscienciosa. empenhada. em permane;'te mqUletaçao
intelectual e de total exigência para consigo. Numa ~a1avra. tao exemplar no
trabalho quanto na generosidade humana que é s.eu tlc,nbre. e d~qUl .que_ uma
relação iniciada no campo profissional se haja enrlquecldo na s6hda hgaçao de
amizade que entre n6s existe.

. '

,

.

,

.

De historiografia gramatical mas também de hlst6na da hngua e este livro.
em boa hora editado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Oou:o através do Centro de Estudos em Letras. dirigido pelo doutor Carl~s Assu~ç:o. Aos

serviços que à matéria em causa vem prestan~o c~m 05 seus .artlg~s~ edlço,es críticas, orientação de teses, organização de semmános e demaiS :ctlvldades acres~
centa agora o doutor Carlos Assun~o este. pelo qual lhe ficarao gratas a comu-

nidade científica em geral e a Universidade portuguesa em pamcular: aquela
por ter a possibilidade de aceder a uma rigorosa disserta~o de doutoramento. a
segunda por comprovar, se tal fosse necessár,io, que, longe,de:. se Clrcu~screver a
ministrar aulas fixa na investigação de qualidade a sua mlssao essencial. Oxalá
---,
todas as teses merecessem como esta chegar às nossas estan~ --

.

.

-

Jorge Morais Barbosa

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a demarcação de limites temporais em investigações na área
das ciências humanas é sempre de carácter arbitrário e artificial. Mais ainda: de
valor tão-somente didáctico quando não sincronizada com divisões periodol6gicas estabelecidas. no caso. o termo ad quem do período da hist6ria da língua
designado por português clássico em várias propostas de periodização. Em face
destas. O jeito de acidentalização que leva neste trabalho a escolha da sincronia
de Seiscentos s6 o concurso de factores de ordem externa poderá mitigar; factores que concorrem na avaliação de que "ln most of the recently published full-scale works on the history of linguistics (. .. ). the seventeenth century is nol
treated as fully as one would wish in view of the many important philosophicf1
and linguistic conrributions stemming from this century" (Brelde 1975).
Deste mal não enfermam as hist6rias da literatura. propulsoras de estl!dos
mais alargados. Além de c6digos literários e uma teoria poética e rer6rica já bem
caracterizados, conhece-se, se não a larga faixa dos chamados poeta( minores, o
painel de conjunto do escol que. sobre ser p\írtico das hisr6rias da lireratura.
teve a fortuna de um 'esboço biográfico'. como O. Francisco Manuel de Melo;
ou de estudos estilísticos, teórico-literários e edições críticas parciais, já isentos
das apologias e diatribes de outros tempos. como Francisco Rodrigues Lobo.
Ant6nio da Fonseca Soares. Manuel Bernardes. António Vieira. para s6 citar
alguns de entre os maiores.
Deficiências que ainda persistem ao nível dos corpora textuais não serão
mais argumento que obste aos estudos da língua portuguesa de Seiscentos num
futuro pr6ximo. graças à fiabilidade filol6gica de trabalhos em curso em várias
Universidades; nem serão mais argumento para a interpretação sumária que
transita do quadrunvirato de gramáticos renascentistas para os reflectores do
iluminismo europeu. Têm vindo estes. entre outros trabalhos. a contrariar a
tendência para, em simplificação enorme, reduzir a centúria de Seiscentos a um
lapso de tempo entretanto decorrido em compasso de espera até se fazerem sentir os primeiros ecos de Port-Royal na gramática de Jer6nimo Conrado r de
Argote. Já muiros alicerces foram construídos desde que Ivo Castro (I 996)
afirmou que "tem de se resignar a fazer de cabouqueiro" quem quiser estudar o
português clássico.
Do ponto de vista da descrição sintáctica, O caboucar nos materiais textuais de Seiscentos obriga a que. uma vez debuxadas as linhas gerais do quadro
sincr6nico. se aquilate se esse fundo corresponde à arquitectura geral da língua
_I .

I

.

_

.
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transigência é inevitável, sobretudo se vista a sintaxe como o uso reflectido de

sucessivamente os textos sobre o vernáculo, os de línguas orientais e os de idio.
mas ame~índi~s, evitando-se, porém, leituras estritamente imanentes que sacri-
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mecanismos gramaticais em nível de conhecimento já pr6ximo da fronteira da
estilística. Mas a bem conhecida forma translata de poetar e pregar do conceptismo, as frases "em que a própria sintaxe se vê alterada", as construções 'já não

rigorosamente gramaticais' (Pontes 1953), finalmente os pertos, agoras, quandos
que Raymond Cantel atestou em sermões de António Vieira, deixam adivinhar
terreno onde os caboucos são penosos de abrir.

Talvez por isso o trabalho que ora se apresenta não tenha aí chegado. Do
afã de escrutinar os juízos metalinguísticos da época sobre a sintaxe das preposições e posposições, resultou inquirição demasiado demorada para se prosseguir
na direcção dos corpora textuais. Ficou-se pelos instrumentos de codificação,
gramáticas e dicionários, os dois manuais que servem de base à escolarização de
uma língua, e apologias linguísticas, por toda a Europa bandeira dos vernáculos,
mas lídima expressão do Seiscentismo português em virtude do fenómeno do
bilinguismo. Todas estas fontes, à margem as já estudadas ortografias, consituem um corpus historiográfico que não defrauda o entusiasmo gramatical prometido pela centúria de Quinhentos.
É que a historiografia linguística do nosso século XVII não é apenas a dos
dicionários bilingues de português I latim e das gramáticas também elas bilingues de português I latim, se não na forma (a metalíngua explicativa), nos conteúdos. A seu lado, o confronto interlinguístico da expansão começa a produzir
resultados editoriais por volta dos anos de 1595 (com uma gramática, a de
Anchieta, e um dicionário, o trilingue latino /vsitanicvm, ac iaponicvm), e a partir daí o fluxo das publicações que puseram em contacto as línguas eruditas e
europeias com idiomas extra-europeus, alastrou-se de Oriente para Ocidente,
conforme pôde e soube cada um dos protagonistas da acção missionária.
Chamam-se-lhes gramáticos missionários no âmbito da recente linguística
missionária, que se foi paulatinamente constituindo como área de investigação
específica dentro da historiografia linguística, sobretudo a partir dos anos
noventa do século XX. Desde então, tem-se acentuado o interesse de investigadores de todo o mundo pelo domínio, conteúdos e escopo da linguística missionária, analisada em função de variantes cronol6gicas e geográficas. Os trabalhos pioneiros de orientalistas e especialistas em línguas ~ríndi.as e_africanas
são aqui referência obrigatória. Com base nesre acervo bioliográfico, os estudos
sobre as chamadas línguas 'exóticas' levados a cabo de forma sistemática no
último vinténio, permitem já fixar algumas caracteríticas da linguística missionária, encontrar a sua configuração própria como disciplina historiográfica e
captar as correntes de um pensamento linguístico que é também veículo de uma
ideologia.
Fazer jus a estes textos gramaticais, cujo conhecimento pontual se encontra

desfasado relativamente ao quadro da gramaticografia e da lexicografia renascentista, e deles oferecer um panorama idêntico a este, condicionaram a estrutu-

ra algo rebarbativa do trabalho que se apresenta. Separou-se a lexicografia
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ficam a dinâmica dos enxertos de tradição e inovação gramaticais. Na "Segunda
parte", o exame da produção gramatical incidiu sobre a forma como Amaro de
Robo~edo, João R?drigues, Tomás Estêvão, Luís Figueira, Luís Vincêncio
Mamlam, Pedro Dias e outros trataram um dos problemas fundamentais da
adaptação da. gra~ática latina às línguas vulgares, que é a eransição de um siste~a ~e dechnaçao casu~ para u~ sistema constituído por preposicções e pospOSlçoes, tendo-se com ISSO em VISta o estudo teórico destas unidades de relação. DC;ixou-se este estudo par~ remate do trabalho (Capítulo IV), de molde a
favorece-lo por ser ~er benefiCiado com o acúmulo de informações que cada
época Sintetiza de cnação e tradição, donde os gregos apareçam nos laeinos, uns
e outros na Idade Média e no Renascimento, e todos nos gramáticos do século

XVII.

_ Conde~sando este lastro tradicional, equacionado de acordo com as apor-

~açoes ~I?gulst!c.as "do funclOnahs~o _ de André. Martinet, o Capítulo IV da
9ra~atlca eeonca sobre as preposlçoes, posposlções e outras unidades de rela-j
çao, nao che~a, porém, a ca~ltahzar os esforços dos gramáticos da nossa históna, nem a tirar todo o partido dos princípios sintácticos da teoria de AndJ
Martlnet, que a complacôncia intelectual tende a esbater na sombra de outras
correntes funcional is tas emergentes da Escola da Praga. Timbrar em dar-lh;s a
uns e a outros, o relevo devido só no fumro poderá surtir.
'
"Venerar os grandes sujeitos assi como dívida é religião" escreveu O

t

Francisco Manuel de Melo de um seu mestre, P.' Baltasar Teles. No moment~
e",! que o presente trabalho transpõe os umbrais da Universidade, onde teve
ongem como dissertação de doutoramento, deixo a verdade de D. Francisco
Manuel de Melo para quem tem sido o meu mestre desde que enerei na UniverSidade de Évora, o Professor Jorge Morais Barbosa; e deixo a reverência das
mesm~ palavras a quem tornou possível esta publicação, o Professor Carlos
Assunçao.

