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NOTA INTRODUTORIA

Com a publicas;ao do primeiro numero de
Anais da UTAD-Revista de Letras, pretende 0
Departamento de Letras criar urn espas;o nao s6 de
publicas;ao de trabalhos cientfficos, como tambem
tomar possfvel a divulgas;ao das exposis;oes, debates
e conc\usoes safdas dos Encontros de Reflexao e
Investigas;ao, que mensalmente tern lugar no
Departamento. Estamos certos que a Revista de
Letras podeni constituir, igualmente, urn auxiliar
precioso da docencia, tanto ao nfvel da Licenciatura
como ao nfvel da p6s-graduas;ao.
Anais da UTAD-Revista de Letras, a sair
anualmente, sera nao s6 urn espas;o de publicas;ao
para os DocenteslInvestigadores do Departamento
,
de Letras e de Areas afins, mas contara, tambem,
com contributos de Docentes/Investigadores de
outras instituis;oes nacionais e estrangeiras. Sera,
ainda, urn espas;o privilegiado para noticiar trabalhos publicados pelos docentes - teses, livros, e
outros - e fara a divulgas;ao de encontros nacionais
e intemacionais no ambito da sua area de intervens;ao.
Anais da UTAD-Revista de Letras nao deixara
de auscultar a realidade cultural da regiao de
insers;ao da Universidade e respondera as solicitas;oes das suas entidades culturais - autarquias, Delegas;oes Regionais de Organismos Centrais, Cfrculos
Culturais e outras.
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SINTAXE E MICROGRAMATICALISMOS*

Amadeu Torres
Universidade Cal6liea Portuguesa e Ulliversidade do Millho

1. Quando Victor Hugo (1802-1885), no esplendor de wna juventude
poetica de eleito das musas ja por duas vezes laureado e com doze obras atraindolhe 0 respeito e 0 aplauso, proc1amou, sete anos apos 0 Cromwell (1827) e
quatro apos 0 Hernani (1830), "guerre it la rhetorique et paix it la syntaxe"l,
em seu poem a "Reponse a un acte d'accusation", preconizava notoriamente 0
avan90 daquela "bataille romantique" de sete anos antes e por isso a recolha
museol6gica das artes poeticas, ultrapassados entao pelo mito reificado da
liberdade criadora e do hibridismo dos generos literiirios em mimese da natureza
e da vida. Mas, por outro lado, intentava recentrar a aten9ao dos letrados para
a essencialidade do discurso como tal, a cujas nonnas de coerencia de palavras
e fun90es, com vista ao a\J'tO'tEATtC; AOYOC; ou frase perfeita, Apolonio Dfscolo
(secs. I-II d. C.) chamou Ol5v'tustC;2 e os latinos constructio, a sec9ao bastante
secundarizada da gramatica, uma especie de parente pobre entre as outras
sec90es irmas.
De facto, nascida mais de dois seculos depois do compendio de Dionisio
Tracio (secs. II-I a. C.), "num perfodo de actividade gramatical fundamental mente crftico e argumentativo"3, a sintaxe nao ocupa, no sec. VI, senao tres
dos dezoito livros das Instituitiones grammaticae de Prisciano; e se na epoca
medieval a dialectica e no renascimento a filosofia escohlstica restaurada, assim
como 0 humanismo concorrem para 0 seu desenvolvimento, isso nunca pode
comparar-se 11 "etimologia" ou morfologia, bem abastecida e incorporada em
face das quatro paginas sintacticas em Scholae grammaticae de Pierre de la

* Do vol. Gramtitica e Lingu(stica, no prelo
I Cfr. Victor Hugo, Les contemplatioll s, nouv. ed . par Joseph Vianey. I, Paris. Hachette, 1922, p. 55;
Anihal Pinto de Castro. Retan'co e teoriWf(lo literaria em Portugal. Do Hwnanismo aD Neoclassicisnw.
Coimbra. Cen tro de Estudos Romanticas, 1973. " lntrodu~iio", p. t.
2 Snbre DEpt (jUV"tct~EWS rDa sintaxe I de Apol6nio. efr. Gramatici Graeci. ed. de G. Uhlig, Leipsig,
1910. pp. 1-2; e Apo16nio Discolo. Sintaxi s. intrd. trad. y natas par Vicente Becares Botas, Madrid,

Gredos. 1. c .. pode lcr-se lijv EK 1"Out"wv Ij.lEpii)v] )'lVOj.lEvllv oi)Vta~lS Ei~ Ka"taA.A..llA.o"tTJ"ta "toil
mhon:AoiJc; AOYOU , isto e. "a partir das palavras se faz a constru ~ao em ordem it coerencia da ora~ao
perfcita". E Posc lano explica que por "constrw;ao [Oll sintaxe] se entende a ordena~ao convenien[e das
diq:oes: cons[ruct io est congrua dicti onum ordinatio (vd. lnstilllt;ones Grammaticae, XVll, em
Grammatid Latilli. ed. de Keil. II, Leipsig, 1859. p. 153.
3 Ana Agud. HiS10riei y 1eorfa de los casos. Madrid, Gredos. 1989, p. 66
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Ramee ou do unico capitulo da Grammaire generale et raisonnee4 de PortRoyal, de seis paginas, contra 80 de morfologia e 13 de ortografia e prosodia.
Na Grammatica da lingua portuguesa de Joao de Barros e esta a distribui9ao
das materias: 4+20 pags. de ortografia, 2 de prosodia, 50 de "etimologia"5. Se
a despropor9ao nestas duas obras nao e tao pronunciada como na de Port-Royal,
mesmo assim as paginas sintacticas sao quase urn ter90 ou urn quarto,
respectivamente, das morfologicas.
Outros exemplos avulsos nao se afastam muito destas despropor90es,
salvo urn deles que e Jeronimo Contador de Argote. Na sua gramatica6 (1725)
ha 183 pags. de "etimologia" e 105+39 de sintaxe. Contrastantemente, a Antonio
Jose dos Reis Lobato? (1771) satisfazem-no as 49 sintacticas contra 163
"etimologicas", enquanto Joao Crisostomo do Couto e Melo s (1818) reduz 0
desequilfhrio para metade, ficando-se em 64 e 32. A subalterniza9ao da sintaxe,
porem, acentuou-a ainda a lingufstica dita diacronica, sem que a sincronica lhe
substituisse, na generalidade dos casos, 0 estatuto de microgramaticalidade,
conquanto atenuado pelo enfoque morfossintactico saussureano, entrado ca
nos finais da decada de cinquenta.

2. Este enfoque ja existia, na pratica, muito antes de Saussure. A citada
9 do P. Manuel
Gramdtica
de
Port-Royal,
assim
como
a
Gramdtica
Latina
,
Alvares, entre tantas, e apesar da aproxima9ao, nesta, entre 214 e 174 pags.,
sao exemplos frisantes de compendios em que a sintaxe invadiu a morfologia e
outras partes ate. Sem embargo, 0 facto comprovado e que a sistematiza9ao
daquela esteve sempre, epistemologicamente, aquem da perfei9ao e cuidado
reservados a esta. A nos sa pedagogia escolar e a propria erudi9ao filologica
ainda hoje se espraiam perfeitamente e ate com competencia e brilho, por campos
que nao desmentem este descaso ou menor atrac9ao pel a parte ultima da
gramatica.
Tal comportamento geral tipifica-o entre nos Augusto Epifilnio da Silva
Dias. Dou a palavra aJose Leite de Vasconcelos: "De muito cedo 0 Sr. Epiphanio
4 Cfr. A Arnauld et C. Lancelot, Grammaire generale et raisonnee (1660) sui vie de La Logique ou L'art
de penser (1662), ed. fac~simil. de Slatkine Reprints, Geneve, 1972.
5 A primeira edi9ao de 1822. A segunda, igual anterior salvo em pormcnorcs lnfimos, publicou-a
igualmente a Academia das Ci~ncias de Lisboa, em 1830. Quanto de Joao de Barros, yd. a ed. de M.
L. Carvalho Buescu, Lisboa, 1971.
6 Cfr. Regras da lingua portuguesa espelho da /{ngua latina. Lisboa, Officina da Musica, 1725 [a I;>
edi91io e de 1721, safda sob pseud6nimo de P. Caetano Maldonado da GrunaJ.
7 Cfr. Arte da grammatica da lingua portugueza, Lisboa. Regia Officina Typografica, 1770.
8 Cfr. Gram6ticafilos6.fica da linguagem portugueza, Lisboa, 1m, pressao Regia, 1818.
9 efr. Emmanuelis Alvari e S. J., De illStitutiones grammatica libri Ires, Olyssipone, excudebat Ioanncs
Barrerius typografphus, MDLXXII. Acentuadamente mais do que em obras congeneres anteriores au
posteriores, a constru9ao da frase, nominal au verbal, portanto 0 labor sinaictico, dcpara-se logo no
infcio das declina95es e encontra-se em quase todos os capftulos do compendio.
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planeou levar mais longe 0 estudo da gramatica portuguesa, e escrever uma
Gramdlica historica: para isso come90u tarnbem muito cedo a colher elementos.
Colhia, colhia, sem terminar a colheita, principalmente no campo da Fonetica
e da Morfologia, ate que um dia 0 demovi a so se dedicar 11 Sintaxe. Assim
aconteceu. Pas em ordem tudo 0 que possui, escreveu a Syntaxe, que charnou
historica. 0 plano total era muito vasto, e se nao se resolve a organizar depressa
a Sintaxe, nem Gramatica nem Sintaxe, nada vi ria a publicar, porque a morte 0
nao consentia. Vanglorio-me, pois, do que fiz"lO.
Nao consta que Leite Vasconcelos haja repetido 0 conselho a outros. Na
verdade, 0 Compendio de gramdtica hist6rica portuguesa (1919) de Jose
Joaquim Nunes, apesar das sUas 474 pags., subintitula-se Fonetica e Morfologia.
No Brasil , 0 panorama era identico, ainda nao ha muito. Nas cerca de 630 pags.
de texto ll , a Hist6ria da lingua portuguesa (1957), de Serafim da Silva Neto,
da-nos simplesmente 9 de sintaxe; a Gramdtica hist6rica (1938) de Ismael de
Lima Coutinho contenta-se com a historia, a fonetica e a morfologia da nossa
lfngua; M Said Ali, em Gramdlica hist6rica da /{ngua portuguesa (1931),
reservou 200 pags. para fonetica e lexicologia, 35 para estudo da fOlllla9ao de
palavras e 96 para sintaxe, 0 que pela raridade e de salientar.
Creio nao ser aqui 0 lugar para um elenco exaustivo. Mas 0 certo e que
eruditos mestres como Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, Gon9alves Viana,
Carolina Machaelis, David Lopes, Pedro da Cunha Serra, Joseph M. Piel,
Lindley Cintra, Herculano de Carvalho, Rodrigues Lapa, Jose Pedro Machado,
Rodrigo de Sa Nogueira, Maria Helena Mira Mateus, Jorge Morais Barbosa
foram ou sao sobretudo filologos, lexicologos, historiadores do idioma,
dialectologos, foneticistas, etnografos-Iinguistas, semiologos, onomatologos,
ou fenologos, todos eles de nomeada, sem duvida.

10 err. Augusto Epiphanio da Silva Dias. Symaxe hislor;ca portuguesa, 5- ed., Lisboa., Livraria Chissica
Editora , 1979 pags. 375-376. A l aedi~ao, p6stuma ja. ede 1918. Sobre ela. e este 0 juizo de Leite de
VAsconcelos: ''Tanto a materia como 0 lado historico poderiam sem duvida ser ampliados: mas tal
como a obra esta. ecomo saiu das maos tn!mu1as de urn moribundo, constituem urn padrao flIlIlissimo
na hist6ria da filosofia portuguesa. ao qual irao fon;osamente encostar-se lodos os que de futuro
tcntarern 0 mesmo ass unto" (ibid., p. 376).
Por sua vez. Serafim da Silva Neto. em complemento a Leite Vasconcelos, escreveu: " ... Livro que,
embora inacabado e prejudicado porescessiva preocupayao gramatical, sera sempre padrao de elevada
eultura filologica (Cfr. Manual de Filologia Porluguesa. 3- ed .. Rio de Janeiro, PresenyaIMEC, 1977,
p.33).
11 A ediyao cOllsultada, da Editorial Presenr;a1MEC, e a 3-, de 1977, e contem acrescimos, como ja a
anterior de 1970.
12 A sua pubJicar;ao deve-se a E. 1. BrilL Parte One. Syntactical units with one verb. 2nd (corrected)
impression, 1970, LXXII + 658 pages; Part Two . Syntactical units with onw verb, (continued) 2nd
(corrected) impression, 1972, XXXIII + 647 pages; Parte Tree. Second half. Syntactical units with two
and more verbs, 1973, XXVTIl + 612 pages. Daf acntica, atraves do prof. R. M. wilson [cfr. The year's
work in english studies, XLVII (1966/68).
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Onde, porem, lobrigar um estudo apurado e profundo da sintaxe do nossso
idioma companlvel aos quatro grossos vols. in-4°, de An historical syntax of
the english language 12 de F. T. Visser? au sequer it Syntaxe du fran,ais
contemporain: les propositions subordonnees 13 , de 490 pags. ambos da autoria
de Kr. Sandfeld? au entao, it Histoire de la syntaxe. La naissance de la notion
de complement dans la grammaire fran~'ais (1968), de J.-Cl. Chevalier?
Ao fazer estas perguntas nao ignoro os dois volumes dos Subsidios para
a Syntaxe historica e popular (1907 e 1913) de Julio Moreira l4 , dignos de
melhor sorte. Contudo, desde esta ultima data ate aos anos 70, ressalvados
artigos eventuais, e a costumada sec~ao nos compendios escolares, unicamente
dispensam honra especial it sintaxe 0 austrfaco Joseph Huber (1933) em
Altportuguisisches Elementarbuch 15 (39 pp.) e Mattoso Camara Jr. (1941) em
Principios de lingufstica geral (37 pp.). Mas, por exemplo, na Historia de la
lengua espanola de Rafael Lapesa (1984), das mais de 600 paginas de texto
escassas 30 e que estudam tal sec~ao da gramatica.
Este reinado, quase absoluto, da lingufstica historica e comparativa, que
as conquistas foneticas e dialectol6gicas enriqueceram, mereceu em 1912 urn
comentario caustico de Charles Bally: "Les grammairiens partent des fonnes
grammaticales; comment ne voit-on pas com bien cette methode paralyse les
etudes de syntaxe? Quand on y reflechit, c' est une chose monstrueuse que la
description d'un etat de lang age qui procede par enumeration des emplois des
modes, des temps, des conjonctions, des prepositions, etc .. Cette methode est
Ie chaos organise"16.
Demorou decadas a orienta~ao nova "anti-caotica", hoje p1urificada com
vantagem. Aos nucleos estruturalistas prendeu-os de infcio a paixao
"fragmentaria" das morfias e dos sons, quer distintivos quer nao. as primeiros
a daf emergirem sintacticamente sao bern conhecidos: Tesniere em Estrasburgo,
Hjelmslev em Copenhague, Chomsky em Boston; entre nos, e num leque desde
a sintaxe 11 semantica, it teoria do texto e it pragmatica, J oao Malaca Casteleiro,

13 Cfr. Kr. Sandfeld, Syntaxe duJranrais contemporain: l'infinitiv, 2a ed. Genebra, Droz. 1965; Syntuxe
dufranrais contemporain; les prepositions subordinees. 2" ed. Genebra, Droz, 1965; Amadeu Torres,
Das Jronteiras sem gram6tica a gramatica sem fronteiras, comunica9ao apresentada no Colloque
Internacional sur les Rapports Culturels entre Ie Portugal ella France, Paris, 11 -16X.1982, onde ha
outras obras importantes resenhadas, alemdestas (efr. actes du colloque. Paris. Centre Culturel Portugais,
1983).
Mas podem citar-se ainda: J. Kerkhof, Studies in the language of Geoffrey Chaucer, 2- ed. , Londres, E,
J. Brill, 1982, XIII + 353 pags. ; B, Altenberg. The genitive v. the "ofU-construction. A study of syntactic variation in 17 th century English, Lund, 1982, 318 pags.
14 efr. Estudos da lingua portuguesa. Primeira serie: Subsidios para a syntaxe historica e popular, T,
Lisboa, 1907, 254 pp.; II. Lisboa, 1913, 364 pp. 0 primeiro volume teve 2"ediyao em 1922.
15 efr. Gram6tica do portugues antigo, trad. de Altportuguesisches Elementarbuch [Heidelberg, Carl
Winters, 19331, por Maria M. G. Delille, Lisboa, Funda9ao Calouste Gulbenkian, 1984.
16 Cfr. Germanisch-romanische Monatsschrijt. IV, Leipsig, 1912, p. 605.
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Eduardo de Paiva Raposo, 6scar Lopes, Mario Vilela atraves da gramiitica de
valencias, Joaquim Fonseca, Ines Silva Duarte, Joao Andrade Peres, Isabel
Hub Faria, Ana Maria Brito, Maria Henriqueta Campos, Maria Francisco Xavier,
Fernanda Fonseca, Maria Manuela Ambar e alguns mais.
A

3. Nao obstante as unidades basicas da frase simples se constituirem de
palavras ou sintagmas inconclusos e 0 principio de projec~ao chomskyano
esclarecer que 0 lexico de uma lfngua natural transporta em seus itens a
respectiva sintaxe, 0 certo e que a comunicac;ao lingufstica s6 se efectiva atraves
de conjuntos minimos oracionais inter-relacionados e susceptiveis de ampliayao
de acordo com determinados principios radicados e parametrizados entre os
interlocutores, os quais se chamam normas sintacticas, 16gico-sintacticas ou
sintactico-semanticas. Aquem deste esquematismo de fundo e impossivel
concretizarem-se seja a competencia, seja a realiza~ao comunicacionais. Na
verdade, se a semantic a das ideias pre-existe it sintaxe que as interliga no
discurso, a semantica oracional, quer friistica, pressup5e implicativamente a
ac~ao organizativa daquela, donde entao jorrara lfmpida como de fonte
insubstituivel e primaria.
Hii 18 seculos Apol6nio Discolo a compreendia perfeitamente: assim
como "con las silabas, las quales, satisfechas las ordenaciones educuadas,
constituyen la palabra", se sigue tambien que las palabras, que son parte de la
oraci6n perfectamente construida, reciben la ordenaci6n coherente, pues el
significado subyacente a cada palabra es, en cierta medida, una "Ietra" de la
oraci6n; y del mismo modo la ordenaci6n de los significados darii lugar, por
asi decirlo, a "silabas" medidas combinaciones de palabras; mas aun, igual que
de las silabas se constituyen las palavras, 10 mismo la oracion perfecta da la
coherencia de los significados" 17.
Sec~ao deveras importante da gramiitica, 0 seu menor apreyo geral quase
bimilenar parece finalmente redimido, ou a caminho de tal, em nossos dias, 0
,
que me soa como a paradoxo, antes de mais. E que, embarcados num p6s-modernismo destruidor dos valores e da lei, no qual 0 efemero toma 0 lugar
do perene , e razao e desrazao tentam equiparar-se it voz de liberdades
inconsequentes, a existencia da sintaxe das Ifnguas em sua imprescindivel grelha
de logicidade devem uma contraprova eloquente de gravissimo dilema. E a
desordem, como Medeia, nao tern futuro: mata os pr6prios filhos. Talvez por
isso haja escrito Montaigne, nos Essais, que "Ia plupart des occasions de troubles du monde sont grammairiennes", na acep~ao 6bvia de sintiictico-semiinticas

17 err. Apolonio Dfscolo, S)'IIta.xis. cit. na nt. 2 pp. 73 -74.
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porque falhas de l6gica e de henneneutica.
No entanto, as causas desta revitaliza~iio sintactica creio deverem
procurar-se sobretudo no infiuxo da Escola de Viena, na matematiza~ao e
formaliza~oes logicistas, na revalorizayao da parte argumentativa da ret6rica
aristotelica, em alguns estruturalismos de tendencia funcional, em correntes de
filosofia existencial e da linguagem, na atracyao pelas gramaticas gerais e
filos6ficas, e na psicolinguistica. E tambem, porque nao, na comprovayao de
que, aD fim e aD cabo, se esta perante a secyao mais human a da gramatica, quer
enquanto espelho objectivante da vida do espfrito, quer pelas virtualidades
adestradoras da refiexao, afinadoras do jufzo, criadoras ,do gosto pela acribia
do ponnenor sem prejuizo da rigorosa capta~ao global. E assim a sintaxe uma
especie de reedi~ao do Discurso do metodo incitando de continuo inversao
do celebrado entimema cartesiano: tu existes; logo, pensa!
Objectar-se-a que conhecidos vultos do pensamento e da ac~ao, das letras
e das artes se alcandoraram sem consumi~6es sintiicticas. Manejaram, ate, alguns
deles, 0 idioma com pericia estilfstica de excepcionais romancistas, oradores
ou poetas. Longe de mim 0 nega-lo ou dominui-los aD nfvel da poiese. Outro
tanto nao direi quanta ao da teorese, encoberta na vulgaridade ou mediania.
Realmente ha uma diferenya grande entre 0 escrever com arte e engenho
aplaudidos e 0 dominar perfeitamente a estrutura da Ifngua em que se exprime
o belo. Serao porventura artistas no corpo do idioma, mas nao passarao de
limitados artesiios da sua alma.

a

4. Resta perguntar se

a sintaxe tradicional

importa opor as sin taxes de
abordagem modema, vincadamente forrnalizadas ou nao. Salvo opiniao melhor,
acho que os alicerces analfticos de nomenclatura l6gico-semantica, alias em
vigor l8 , apontados para 0 mundo real das pessoas e das coisas nao podem ser
abandanados de jeito algum, antes complementados por m6dulos de
fOIlllaliza~ao, aprofundados e eventualmente corrigidos em pormenor que 0
aconselhem. Entre as exageradas opyoes docentes pelo Elogio da teoria, que e
o titulo de urn livro de Hans-Georg Gadamer, e as contesta~oes discentes
suscitadas por Esta escola poe-me doido, Dutro de Nat Hentoff, situem-se 0
born senso e 0 metodo, a pondera~iio pedag6gica e 0 tino didactico, teor
epistemol6gico e 0 contributo doutrinario, tudo num horizonte de prevalecente
essencialidade fonnativa e comparticipantes.
Julgo tennos felizmente recuperado bastante do impacto e dos impasses

18

err. M. Raquel

Delgado Martins et alii, Documentos de encolllro sobre os novos programas de
ponuglles, Lisboa, Fac. de Letras, 1991 , pp. 67 ~ 80 .
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de ha tres ou quatro lustros, quando, ap6s a divulga~ao da nova tellninologia
lingufstica, os programas se inclinaram para esquemas e angula~6es entao meio
ex6ticas em face de docentes que, salvo raras excep~6es, desconheciam
liminallnente tais materias ou ainda as soletravam no cUrrlculo universitano. E
como uma desgra~a nunca vem s6, esta revolu~ao metodol6gica e
epistemol6gica, assumida em grau de panaceia de efeitos rapidos e omnimodais,
trouxe logo, em consequencia funesta, a posterga~ao da sintaxe tradicional
como instrumento natural de conceptualiza~ao primogenea, porque
estruturalistas e funcionalistas a apodavam pejorativamente de mentalista,
semantico-16gica e nao formal, enquanto para gramaticotes polfticos de
paladares estepenhos aquela mesma sabia simples mente a reaccionaria. Poi
urn periodo ignaro, a que a instabilidade social deu consciente ou inconsciente
cobertura por distrac~ao e embasbacamento dos espfritos perante tantos
pequenos genios das bagatelas. Urn caso dos casos em que Joao da Ega nao
acertaria quando proclamou que "0 desacato e a condi~ao do progresso".
Entretanto os iterados contactos que se vao mantendo atraves de col6quios,
conferencias , palestras ou mesas -redondas com responsaveis escolares
testemunham que se IOpa com 0 erro, procurando-se arrepiar caminho. Na
verdade, conquanto seja 6ptima a incrementa~ao das axiomatiza~6es
gramaticais, estas ruirao depressa se conclufdas na areia das galimatias
presumidas.
No respeitante aos modelos a adoptar superestruturalmente, com tacto e
parcim6nia, havera par certo excelentes tftulos de recomenda~ao em todos, a
superar defeitos maiores au menores, desde 0 distribucionalismo as gramaticas
funcionais, a de valencias, a tetual, a transforrnacional, para apenas aludir as
mais divulgadas no nosso ensino superior. Incidencias na morfossintagmatica
a partir de urn "corpus", a morfologia e aspectos pragmaticos comunicativos,
os enfoques semantico-sint!ictico em torno do eixo verbal, as dependencias e
condicionantes transfraseol6gicas, os m6dulos formais adentro de uma
teoriza~ao mais sintactica que semantica a nfvel subjacente ou reordenado, eis
uma grelha rica e diversificada.
Na execu~ao pragmatic a concernente, as universidades depara-se-Ihes,
no geral, uma de duas estrategias, ambas pedag6gica e cientificamente
defensaveis, mas a segunda de maior fruto nas escolas: ou abordagem razoavel
de cada teoria lingufstica e aten~ao especial 11 que se afigura mais adequada; ou
preferencia por urn monotematismo sem desvios para outras perspectiva~6es.
Eclectismos agendadores de "0 mais pequeno denominador comum cultural",
na expressao de Baudrillard a prop6sito de massifica~ao, e que sao de por de
lado em qualquer grau docente. Nao foi a mediocridades de ignorancia ou de
miscelanea que Bernardo Soares legou este prudente conselho: "Agarre-se 11

11

Amadeu Torres

gramatica quem nilo tiver tempo para a esquecer", porque jamais reflexionou
sobre seus segredos e virtualidades.
Pois, outro tanto se fa9a de fonolatrias, morfologites ou imediatismos
iconicos. E que ela, apesar de tudo, nilo deixa de ser a verdadeira matematica 19
da lfngua. Ora, segundo Bertrand Russel, "a metematica e a ciencia da verdade
e da beleza"
das formas ou dos idiomas.

19 Acerca da escola lingufstico-gramato16gica mais abrangente, perspicaz e inovadora sobretudo na
axiomatizayao sintactica, escreveu ha anos Emilio Llorach, decerto em hora de mau humor; "Mientras
nadan estos estudios. durante la Ultima decada, hemos assitido a1 auge arrolador de las doctrinas de
Chomsky, Algun lector avisado echara de menos en 10 que sigue la impronta chomskyana, pese a
utilizarse de vezen qundo expresiones como "transfomlar", "transfonnaci6n" y ''transformable'' , Aunque
admiramos la rigorosa construcci6n mental de la llamada "gramalica generativa e transformatjva" (10
de "transformacional", es calco faci16n de aficjonado), se ha de decir can toda sinceridade que talcs
exposicioes son s610 utiles cuando se trata de cebar una maquina electr6nica de traducir, pero que no
afiaden pnicticamente nada de nuevo a 10 que ya sabfamos. Tambien pensamos que la presentaci6n
matematica (masbien cuasi-matematica) de los hechos linguisticos no aporta un mayor rigor a nuestra
ciencia: se ahorram, sf, paginas, pero ellector ha de consumir mas tiempo en interprctarlas" (Emilio
Alarcos Llorach, Estudios de gramaticafunciollal del espaiio/, 3" ed., Madrid, Gredos, 1982, pags, 9 ~
10).

12

Revista de letras • UTAD

Ensino da Ortografia, Curs os de Lingua e Discussao de NOl1nas
no Portugal dos seculos XVIII/XIX: a Academia Orthogrdfica Portugueza

1

RolfKemmler
Univ. Ttibingen

o Introdwrao
Uma ocupa'Yao com a hist6ria da ortografia de uma lingua costuma ser feita atraves
de manuais e de textos de reformas. Numa tal ocupa<j:3.o com (extos, que namaioria
das vezes sao impressos e nao-oficiais, coloca-se fors:osamente a questao: qual e a
rda~ao entre a grafia exigida pdo autor e a lingua escrita ou falada na realidade? E
precisarnente na area da ortografia portuguesa que isso dificilrnente po de ser
constatado. H i sem duvida trabalhos que duma maneira mais ou menos lata se
dedicam aquestao, mas uma analise abrangente de virias epocas de forma suficien te
2
ainda esti longe de ser realizada .
A versao original dcsre trabalho, eserita em alemao, fo i aprcsentada nas primeiras jornadas da
Assoe ia~ao Alema de Lusiranistas (D LV) em Berlim (7 a 9 de Setembro de 1995), sendo publicada
nasActas destc congresso. Nao se rrata, porem. aqui de urna mera tradu~o, scnao de uma acrualizas:ao
de urn trabalho aprcscnrado ha poueo mais de dois anos. Os nossos agradecimentos vaa para Klaus
BceKLE (Universidade de Ttibingen) a quem se devem muitas indica90es valiosas para a redac~o
destc artigo, a Jose Fernando da Silva ANDRADE e Henrique de Castro PACHECO que outra vez
riveram a grande bondade de rever mais urn trabalho nosso quanta correq:ao lingufstica.
I

a

Para esrudos de teor grafem:hica-fonoI6gico sob re 0 portuguCs da Idade Media s6 queremos
indicar as segu in tes obms: MAlA, Clarinda de Azcvedo: Historia do Gakgo-PortuguPs. Estatio lingufstico
2

da Caliza ~ do Noro~str tk Portugal d~stk 0 slculo XIlI ao sfculo XV! (Com refor~ncia a sitU4fiio do
gakgo modenlo). linguisrica - 9, Instituto Nacional de Invcstigar;ao Ciendfica, Coimbra, 1986;
DOMINCOVlCH, Ruth.: Portuguese orthography to 1500. (A disrertation in romance languages. pr~
semed to the Faculty ofthe graduate school in partial folfilment ofthe r~quir~ments for the d~gree of
Doctor ofPhilosophy). Philadelphia, 1950. Uma descricrao concisa c nfcida da passagem a escrita da

a

Idade Media ate comemporaneidadc cncomra-se em WINKELMANN, Otto: Porrugicsisch :
(tGcschichte der Vcrschriftung». In Lexikon d~r Romanistischen Lingrlistik (LRL). Herausgegeben
von Gilmer H OLTus. Michael METZELTIN, Ch ristian SCHMITf. Band VI, 2, Calegischl Portugiesisch.
Max N iemeyer Verlag, Ttibingen, 1994, pp. 472-498. Para os tempos mais reccmes e-nos conhecido
o trabalho segu inte: MARQUILHAS, Rita: Norma Grdfica Setecentista. (Do autografo ao impresso).
Lingufstica - 14 , Instituto Nacional de Investigar;ao Cientifica, Lisboa, 1991. Note-se que aqui
sc trata sobrctudo da rela9ao entre a grafia no manuscrito de imprensa c a grafia tipograficamente
relativamenre normalizada da obra impressa. Do tempo mais rcccntc [emos: MEISENBURG, Trudel:
Romanische Schriftrysteme im Vergfeich: Eine diachrone Studie. ScriptOralia 82, Gunter Narr Verlag,
Ttibingen. 1996; para 0 portugues, cf. a capftulo extenso n.O 5, pp. 275-364. Para alem disso,
fomos chamados a atcncrao sabre a existe ncia do segui nte trabalho igualmente recente que
lamenravel mentc ai nda nao co nseguimos consultar: CHANDANA-SCHLEDE, Simona: Untersuchungen
zur Graphematik portugiesischer Texte des 16. Jahrhunderts. Kolner Romanistische Arbeiten, Neue
Folge, Heft 72, Geneve: Librairie Droz, 1995.
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Tambern n6s nao conseguirnos realizar esta tarefa, nem e essa aqui a nossa inren~o.
Antes, ternos a inten~ao de ten tar preencher de maneira mais nitida possivel uma
3
lacuna bibliognifica ao chamar a aten,"-o para a Academia Orthogrdjica Portugueza ,
que surgiu em finais do seculo XVIII, e que, devido a sua popularidade, talvez
possa apresentar urn passo em frente nesta direc~ao. Nao se trarad a seguir tanto
de uma ortografia concreta, como do tratamenro dela: achamos por agora necessaria
uma aproxirna~ao bibliografica, ja que as obras importantes rna is recenres que se
4
dedicaram a hist6ria da orrografia portuguesa nao sc referem a este capitulo .
Devido ao facto de serem tao poucas as informa~6es que remos sabre 0 assunto,
achamos que nao podemos deixar de fazer uma breve Inen~aO aos textos que se
ocupam expressamente da Academia Orthogrdjica Portugueza:
SILVA, Inocencio Francisco da: Diccionario Bibliographico Portuguez. Estudos de Innocencio
Francisco da SILVA applicaveis a Portugal e ao Brasil Tomo Quarto. Na Imprensa Nacional,
Lisboa, 1860. Obra reeditada em reprodll(;:ao fac-similada, Imprensa Nacional-Casa da
S
Maeda, Lisboa, s.d. . IDEM, idem: Tomo Decimo (Tereeiro do supplementoJ H-J. Na
Imprensa NacionaI. Lisboa, 1883. Obra reeditada em reprodll(;ao fac-similada, Imprensa
Nacional-Casa da Maeda, Lisboa, s.d. 6 . lDEM, idem: Tomo Decimo Primeiro (Quarto do
suppkmentoJ Primeiros Guias dos Tomos I a X. Na Imprensa Nacional, Lisboa, 1884.
Obra reedirada em reprodu<yao fac-similada, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa,
7
s.d.
VASCONCELOS, Uose Augusto do Amaral} Frazao de: ({Ortografisras pottuguescs dos seculos
8
XVI e XVIII». Separata de A Lingua Portuguesa, Vol. III, Fasciculo VIII, 1933 . (cf.
A seguir, reproduziremos a grafia que eoconrramos oos tcxtos originais.
4 Assirn, tempos nos ultimos tempos p.cx. CAsTRO, Ivo; DUARTE, Ioes; LEIRIA, Isabel (Organizadores):

3

A demanda da ortografia portuguesa. Comentdriq do Acordo Ortogrdfico de 1986 e subsldios para a
compreenslio ria Quesruo que se!he seguiu. l. a/ 2 .a Edi<yao, Edi~oes Joao Sa da Costa, Lisboa, 1987;
ALVES, Manuel dos Santos: 0 Novo Acordo Ortogrdfico. Universitaria Edimra, Lisboa, 1993.
5 SILVA (1860 et post.: 21): «Jolio Pinheiro Freire da Cunha, Professor de Grammatica Latina e

Portugueza em Lisboa, sua patria. Instituiu em 1772 uma sociedade com 0 titulo de Academia
Orthographica (sic), que durou por mais de trima annos, e d'ella existe memoria em alguns trabalhos
impressos. - N a 23 de Abril de 1738, e aintla vivia em 1811, folecendo provavelmente nesse anno, ou
pouco depoiS'» (segue-se uma bibliografia que de forma alguma e completa).
SILVA (1883 et post.: 331s.): «Jolio Pinheiro Freire da Cunha, (...J Morreu com setenta e dois annos
em junho de 1811 (sic). - Encontram~se especies importantes para a sua biographia nas Memorias da
academia orthographica portugueZlI>' (seguem-se mais informa't"oes bibliogrfficas).
6

7

SILVA (1884 et poSt.: 302).

Ha s6 mais uma informacrao bibliografica.

mat's
entusiasta ortograjista de seu tempo - professor de gramdtica latina e de portugues. nascido em 1738,
autor de um Breve tratado de orthographia (sic) para os que nao ftequentaram os estudos, que teve
vdrias edifoes no secu/o XVIII e no com~o do seculo seguinte. Este ortografista nlio se limitou a eserever
tratados;flz mais: instituiu uma sociedade com 0 titulo de (<Academia OrthographicaH (sic), que durou
cerea de trinta anos. Nela se proJessava, ao que parece, um eurso de ortografia, realizando-se a abertura
solene do mesmo na ante-sala do Senado ria Climara (.J»
8

VASCONCELOS (1933: 7s.): ({Para remate, citaremos jolio Pinheiro Freire da Cunha, talvez
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tambem a recensao da comunicas;ao no Didrio de Notleim de 6-Y-1931, n. o 23 44 I,
p. 9).
Pedro: (Urn trabalho desconhecido (?) da Academia Ortogclfica Portuguesa».
In Revista de Portugal, Sine A • Lingua Portugtwa, Yol. XXVlI, 1962, pp. 17-25.

MACHADO, Jose

Jose Pedro: «Academia Ortografica Poftuguesa)l. In Bo/~tim da Sociedade de
Lingua Portuguesa. Scrie IV. Ano XXVIII. n. °1. Jan. 0 . Fev. o. Marc;o de 1977. pp. 25 -26.

MACHADO,

35' .
A history ofportuguese orthography since 1500: (A dissertation in
the department ofromance languages. Presented to the Faculty ofthe gradual( school ofArts
and Science ofthe University ofPennsylvania in partial folfillment ofthe requirementsfor
the degree of Doctor ofPhilosophy); (Philadelphia, 1%5) Ann Asbor, University Micro-

FREE1\.1AN, Ludmila Cermak:

ftlms International, Reprint. 1986

10
•

BOURDON. AJbert-A1ain:

«Onhographe et politique sous la premiere Republique portugaise».
11
Separata de ArquivOf do Centro Cultural Porttlgu~s. Yol. X, 1976, pp. 261_300 •

Existe outro trabalho recentfssimo, posterior ao nosso atrigo, alias, que menciona
a Academia Orthogrdfica Portugueza, em bora 0 autor pare<ra nao atribuir a
organiza~ao 0 papd importante de que n6s julgamos que da 0 tern, vistas as suas

varias actividades:
Pedro Almiro: A EscolariZAfiio dos Sabaes Ekmentarrs em Portugal nos Fina;s do
Antigo Regime. (J 772- 1820). Instituto Superior cia Maia. Serie Estudos e Monografias.
12
Maia, 1996 .

NEVES.

A impressao com que fieamos

e que a Academia Orthogrdfica Portugueza, nos seus

mais de duzentos anos desde a sua funda,ao, pareee ter passado pratieamente
') as do is anigos de M ACHADO, textualmeme vistas, constituem 0 tratamento mais amplo da
Academia Orthogrdfica Portugueza. Mas neles 0 auror reproduz sobretudo as indicac;oes de ]No c £NCIO
e (ambem. no primciro arrigo, 0 texro das Proluzols da Grammdtica PorlugueztJ (1787). Ele conrudo
nao parece dispor de informac;oes que fossem para alem do exposto.

(1985 [1965J: 865.): «jose Pedro MachaMs ",search brought to light an important work
ofthe founder ofthe Academia OrthographieB [sic1. Jolio Pinheiro Freire da Cunha, who advocated the
phonetic approach to orthography. In the Proluzoes de Grammatica Portuguem (J 188), reproduced by
Machado, we read a criticism of th~ use of k and ch for (k), and y, ~ch etc. One of his important
recommendations was the following: flOS Infinitivos compostos com 0 anigo. v.g. AmaIo, Recebelo,
Rcpartilo, Sc. nao devem ter dois II , nem escrever-se com divi:ci.o , assim: Ama-io, SC.)l. Frei" da
Cunha was aware ofthe non-consonantal value offinal m in am and recommended the use ofao {sic}
in final positions. This propmlentofa simplified sysum oforthography also advocated the we ofs imt(ad
ofz in the final position offamily names.•'
" FREEMAN

Na breve men¢o que BOURDON faz da Academia Orthogr4fica, parecc rcproduzir apenas 0 que
nos roi transmicido por Inocencio.
12 NEVES (1996: 1725s.) menciona a Academia Orthogrdfica Portugueza no ambito de urn quadro
descritivo de varias instituicroes de ensino particular que existiam na altura. No caso da Acatkmia
Orthogrdfica Portugueza nao podemos concordar com a sua indusao alga simplista neste quadro,
porque assim a autor nao Faz justic;a acamplexidade da organizacr3o. t ainda estranho que 0 ilustre
histariografo nao indua na sua bibliografia (IDEM. idem: pp. 15-3 0) nenhuma das tamas edic;oes
do Breve Tratado da Orthografia, visto que a seu trabalho presta muita atencrao aos manuais do
•
enSIno.
II
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despercebida, se deixarmos de lado os casos acima referidos que se baseiam sobretudo
13
em INOC£NCIO ou no achado acidental por parte de MACHAD0 . E exactamente
aqui onde n6s queremos iniciar as nossas investiga<;6es ao tentar expor 0 que sabemos
sobre a organiza<;ao e seu fundador. Parece-nos importante apresentar esta associa<;ao
de uma maneira bio-bibliogranca porque os varios aspectos da sua vida se encontram
documentados nos textos que chegaram ate n6s. Convem dizer em todo 0 caso
que ela, pelo menos no tempo da fundaC;ao, senao durante todo 0 tempo da sua
14
existencia, foi unica em Porrugal .
Mas antes umas breves aportac;6es sobre 0 ambiente hisr6rico-cultural da epoca:
nao obstante a lingua portuguesa ja possuir uma tradic;ao escrita de mais de
quinhentos anos, 0 latim continuava a ser a lingua predominante no sistema escolar.
Uma causa deste facto devera ser que os jesuitas dominaram a escolaridade no
Portugal da modemidade. Eram, por isso, nao s6 as ideias pedag6gicas, mas tambem
os livros escolares dos jesuitas que se impunham sobre todo 0 ensino, especialmente
sobre 0 ensino das linguas. Oeste modo, 0 manual lingufstico mais imporrante
nao foi uma gramatica porruguesa, mas sim ac?ramatica latina de Manuel kYARES
l
(I 572 - 25 1755) 15 e as obras de seus epigonos . Neste sewlo, voltou a ser discutida
a exig~ncia feita por Joao de BARROS (I540) de fazer preceder a aprendizagem do
latim de estudos sistematicos do portugues: na sua obra Verdadeiro Metodo de Estudar
(I 746), Luis Ant6nio VERNEY insistiu em que a lingua vernacula devia ser aprendida
. 17
antes da estrangelra .
Apesar de as propostas de VERNEY serem polemicas, com as reformas pombalinas
no ensino, a partir de 1759, [oram ouvidas. Neste ana foram iniciadas as primeiras
reformas do sistema educativo pelo Marqu~ de POMBAL e 0 uso dos manuais

Em 1962, MACHADO tinha encanrrado as Proluzoes num cadloga de uma livraria alfarrabfstica
lisboetae, comprado 0 opusculo, publicou-o no mesmo ana (cf.lDEM, 1962: 17). FREEMAN por sua
parte na~ chegou aver 0 original e refere-se apenas a reedic;.ao feita por Machado.
14 .f isso mesmo que 0 proprio autor afirma nas folhas volantes dos anos 1804, 1807 e 1808: (C .. )
IJ

sua Academia Orthogrdfica Portugueza a primeira, e aintia unica neste Reino directa, e especialmente
destinada d filozOfica Instrucfao da nossa Grammdtica (... )) (PINHEIRO: Abertura 1807: 1)
Enquanto houve pelo menos 530 (quinhentas e trinta!) edic;.oes da gram:hica de ALVARES, so 25
delas foram impressas em Portugal, a quadro em SPRINGHETII (1961 -62: p. 304.
16 Entre outras ocasi6es ainda na primeira merade do seculo XVIII a gramatica de ALVARES fai
comentada da maneira mais minuciosa na Arte Explicada em tres volumes de Joao de Morais
Madureira FEIJD C1730/32). Presumimos, alias, que aquila que hoje em dia consideramos ser a
primeira edic;.ao nao 0 e, pois encantramos as Explicationes (cf. adiante no capitulo 4. 0 ) de 1729
enquanto os volumes que {emos ou vimos da edi<;ao de 1730/32 sao bern diferentes daquele vol ~
ume rarfssimo. Nao e so este caso que nos leva a afirmar que e urgente verificarem~se edic;.oes e
variantes de todas as obras Iingufsticas de FEIJO, pois ja nautras ocasioes verifidmos serias divergencias
(cf. para a Orthographia, ouArte de Escrever, e Pronunciar com Acerto a Lingua Portugueza 0 capitulo
3.° da nossa tese de mestrado, inedita, mencionada adiante no capitulo 4.0).
17 VERNEY (1949: 33): <eE, na verdade. 0 primeiro principio de todos os estudos deve ser a Gramdtica ria
15

propria lingua».
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linguisticos dos jesuitas acabou par ser proibido, sendo queimados os exemplares
18
que foram apreendidos . Foi fundada a DIRECTORIA G ERAL DOS ESTUDOS a quem
incumbia a supervisao do decreta regio. AArte cia Grammatica cia Lingua Portugueza
de Antonio dos Reis LOBATO (1770 - 39 1869) foi dedarada obra obrigatoria no
alvaci regia de 30 de Setembro de 1770; obra mediante a qual deviam ser ensinados
19
os fundamcntos da gramatica portuguesa durante 0 periodo de seis meses . NinaI
a REAL MESA CENSORIA, fundada em 1768 inicialmente apenas para a censura, viuse incumbida das funt;6es da autoridade escolar e assim tambem do aumento da
escolaridade no pais20 . Eneste contexta que em 1772 surge a Academia Orthogrdfica
Portugueza, fundada par Joao Pinheiro Freire da CUNHA.
I Sobre a pessoa
Joao Pinheiro Freire da C UN HA (1738-1811?) nasceu a 23 de Abril de 1738 em
Lisboa, e sendo filho 21 do mercador Joao Pinheiro FREIRE e sua esposa Josefa Caetana
22
da CUNHA foi baptizado a 3 de Maio na freguesia de Santa Engracia • Andou nas
escolas Real Collegio de Santo Antao (par volta de 1746) e Real Collegia de Sao
Patricio (1753). No dia 24 de Mar~o de 1754, entrou na carreira de conego secu-

Este facto c muito bern ijusrrado pelo artigo de Telmo VERD ELH O (I982).
19 LOBATO (1814: III) . Enquanro SCHAFER (1993: 279) ainda nao conhecia nenhurn exemplar da
primeira edi~o da gramatica de Lobato, considerando 1770 como data provavel, hoje ja nao
pcrsistc duvida de que esta e mesmo a primeira edic;ao: dum lado, conseguimos pessoalmente ver
urn exemplar de 1770 na biblioteca particular dos Dourores Evdina TeLmo VERDELHO (Universidades
de Coimbra e de Aveiro) ; do outro lado, em 1996. foi apresemada a Universidade de Tras-osMontes e Alto Douro a tese de doutoramento (a inda inedita) de Carlos da Costa AsSUN<;:AO na
qual ele nao so estabeleceu a cronologia de todas as edi~6es entre a prirneira C1770) e a Ultima
9
edi~o que conseguiu encontrar 1869), mas tarnbem apresentou muito ampia docurnenta~o
sabre todos os assuntos rdacionados com esta obra e ainda fez uma edi~ao critica das pdrneiras
18

e

edj~6es.
20 CARVALHO

(1986: 454).

Na Chancelaria de D. Jose cxiste uma Carta d~ kgitimtlfiio, na qual PI NHEIRO. que na altura
tinha quinze anos, e reconhccido como filho legiti mo do casal, tendo assim [Odos os direitos de urn
herdeiro legitimo. Coloca-se a pergunta de sc ele foi mesmo 0 filho Icgftimo do casal ou se esta eara
nao deveria servir somente para possibilitar a frequcncia dele do Colegio de f.vora. Poderia ser
igualmcnte interessante que a autor das M~morias anrma que PI NHEIRO seria «oriundo d4 provincia
interamnemell. Dado que as pais dele, seguindo a entrada no registo dos baptizados, tinham sido
igualmcnte bapti7..ados em Lisboa, csta origem parece duvidosa, a nao ser que se refcrisse aos av6s
- au sera que d e, co nrrario ao que diz a enrrada no livre dos baptizados, na~ reria sido legItimo?
22 Ate agora, nao obstante as mais variadas centativas, nao nos fo i passive! encontrar muitos
documenros originais sobre a vida de PI NH EI RO. Atraves dos documemos que remos presentes,
co mo p.ex. a entrada no livro dos baptizados. que coincidem com as datas que nos indica Francisco Pinhei ro Freire da CUNHA (sed 0 mh o de P IN HEIRO?) nas Memorias (1804) achamos ser Ilcito
juigar fidedigna esra cr6 nica de que atc agora lamenravdmeme s6 encomramos urn exemplar muito
incompleto. B par isso que nos apoiarem os nda on de (de momento) nos faltam mais elementos.
21
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lar da ordem de S. Joao Baptista no mosteiro beneditino de Xabregas e adoptou 0
nome de Joao de Santa Maria PIN HEIRO. E m O utub ro do mcsmo ana, iniciou na
Universidade dos jesufras em Evora os seus estudos de filosofia, formando-se depois
do terceiro ano do curso.
Feitos estes estudos iniciais, 0 clerigo, ordenado ja desd e 1756, co mc~o u a estudar
teologia na U niversidade de Coimbra. M as nao foi muiw mais de urn ano que
23
ainda ignoramos porficou nestes termos • Depois de term in ados os estudos
que
24, em 1 de Fevereiro de 1760 saiu da ordem para no mes de Maio do
mesmo ano Fazer as provas de gramatica latina junto da DIRECTORIA GERAL DOS
. d 0 a ensmar
.
' e
as l'Inguas latlna
ESTUDOS 25 . D eVl'd 0 a este exame, era autonza
porruguesa.
2 A Academia Orthografica Portugueza
26

Depois de PINHEIRO ter passado a ser professor de lfnguas desde 1760 , Fundou
no ano de 1772, na sua terra patria de Lisboa, a Academia Orthogrdfica Portugueza.
De facto, esta academia pareee ser menos importante por causa de uma orrografia
que mere~a destaque, senao por aquilo que de publiea~6es ehegou ate n6s Ca maior
parte delas eseritas por PIN HEIRO), dando info rma~6es interessantes sobre a

.

-

organlza~o.

2.1 Ensino de ortografia e de gram,hiea

Segundo os livros de matrfculas da Universidade de Co imbra (1758/59 e 1759/60) PINHEIRO no
primeiro ana do curso, aprcsentou-se sob 0 nome de Joao de Santa Maria PINHEIRO para fazer
todas as tres matriculas. No segundo ano, de aparece s6 no primeiro trimestrc e sob 0 nome de
Joao de Santa Manha PINHEIRO (as indicalj:oes restantes sobre a sua pessoa estao correctissimas) e
ja nao apareceu para fazer a segunda matrfcula. CUNHA: Memorias (1804: 3) af'irma que 0 nome
como congregado tenha sido Joao de Santa Martha PINHEIRO.
24 Achamos que uma razao possIve! possa ser a expulsao dos jesulras junto com a incerteza geral
para todas as o rdens religiosas. Assim, PINHEIRO reria aba ndonado a via religiosa devido aos riscos
C5ta situayao colocava a carreira e a sobrevivencia dele com o d erigo.
'CUNHA, Mnnorias (1804: 3).
26 0 Mapa das licenfas da Gramdtica Latina concedidas a Mestres Particulares apresentado por
ANDRA DE (I984: 623-685) da-nos mais informaryoes sobre as actividades d e PINHEIRO durante 0
pedodo entre 1760 e a publicalj:ao do Breve Tratado (1769): assim, a 5 de Julho de 1760 PINHEIRO
recebcu a iicenlj:a par urn ana de Mestre Particular (Lisboa, fregues ia de Santa Engracia), a 17 de
Outubro de 176 1 e a 24 de Outubro de 1763 por do is anos cada vcz (Lisboa) , a 11 de Dezembro
de 1765 por dois anos e meio (Lisboa) e, f'inalme nte, a 19 de Novembro de 1768 por mais dois
anos (Lisboa) , c£ ANDRADE (1984, 668, 670, 672, 674, 676). Noo obstante PINHEIRO ser mencionado
por ANDRADE dentro do referido mapa, cste parece ter desconhecido a Academia Orthogrdfica
Portugueza, pois em coda a sua obra monumental sabre a rcforma pambalina nao se cncontra
nenhuma referencia a ela. De resto, ANDRADE (1984: 680) consta ta nas suas anora~6es (n. o 6):
23

1ue

«Como nlio havia outro mestre, autorizou-o, apesar do segundo mau exame, com amea;a de expu/slio, st'
nao melhorasu no 3.~ . Nao sabemos qual era 0 cxamc nem em que circunscancias teve lugar, mas
tcmos a consciencia de que este po nto n outra ocasiao tera de ser esclarecido at raves de investigac;oes
arquivlsticas.
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Urn verdadeiro «filho espiritual» das reformas pombalinas, PINHEIRO reconheceu
que para a utiliza(j:ao diaria da lingua era imprescindivel dominar nao 56 a e5crita
dela, mas tambem dispor pelo menos de conhecimentos elementares da gramatica
portuguesa, 0 que ele considerava de especial imporclncia para os que iriam aprender
a gramatica latina. Esta ex:ig~ncia ja referida da preval~ncia da lingua portuguesa e
uma ideia que aparece em todos os scculos de gramaticografia portuguesa. PINHEIRO
via-se portanto na tradi,ao dos gramaticos BARROS (1540) e ROBOREDO (1619),
27
mas tambem de outra5 personagens . Mas e 0 facto de tentar sintonizar 0 texto
metaortografico com 0 publico que nao dispunha de conhecimentos de latim que
destaca como inovativo 0 nosso ort6grafo. Foi exactamente este defeito que PINHEIRO
- segundo C UNHA: Memorias (1804: 7)
criticava nas ortografias anteriores,
nomeadamente « ( ... ) que os nossos Authores da Orthografia, aindaque (sic) de

incomparavel merecimento, nunca dirigirao ao proposto Fim as suas Regras, e so as
combinarao para, quem tivesse 0 antecedente conhecimento da Grammatica Latina,
nem forao publicos Professores da Grammdtica Nacional. e Artes, que escreveraO)).
A ortografia propagada pela Academia Orthogrdfica Portugueza movimenta-se
geralmente dentro do que costumamos conhecer da literatura metaortografica da
epoca. Afirmar de PINHEIRO que «he advocated the phonetic approach to orthograph)"" como 0 faz FREEMAN (1986 [1965): 86) nao nos parece sustenravel face a
nossa ocupa(j:ao com a obra de PINHEIRO e com 0 texto metaortografico em geral:
nota-se antes uma tendencia para a Ortograjia usual que dominaria 0 seculo XIX
do que a predominancia de principios fonograficos. De qualquer maneira, as ideias
ortogd.ficas de PINHEIRO, tal como os outros aspectos que aqui nao podemos
considerar de maneira mais aprofundada, deverao ser sujeitos a ocupas:6es mais
demoradas que se deverao seguir a esta introdu,ao bibliografica.
2.1.1

Funcionamento, alvos e audiencia dos cursos
P INHEIRO tinha-se dado conta do facto de que para aquelas pessoas que queriam
avan(j:ar na economia, na administra(j:ao, etc., a domina(j:ao das regras , e
especialmente das regras ortograficas da Hngua materna era de suma importancia,
ate irrenunciavel. Motivado assim, ele come~ou, a partir de 1772/1775, com a
<ifiloz6jica InstrttcfOO da nossa Grammatica) 28. Os cursos tinham lugar tanto a tarde
como a noite e iniciavam-se
peIo menos oficialmente
em Outubro. para
29
terminar em 3 1 de Agosto do ano seguinte . as cursos da tarde, de facto, s6
30
comecravam em infcios de Janeiro e terminavam em Novembro . Aos yisitantes
destes cursos apresentavam-se-Ihes aulas mediante as quais poderiam adquirir, de

Memorias (I 804: 7).
21J C( Aviz.o (1 787) , PI NH EIRO: Abertura (1797: 1), P rNHEIRO: Abertura (1804) , PrNHErRO: AbertfJra
( 1807: I). Mas Advertencia (I 794): «.filozOfica Instrucfao na Grammdtica, e Estilo da nosStl Linguagam).
29 Deckmtfao (1808) .
30 PI NHEIRO: AbeTltl1"fl ( 1807: 4): «0 7empo Lutivo principia em Outubro; pOTem as Confir;ncias do
seu reJpectivo CUrIO destinadas a fou,.em ~se de tarde f(lmente comeflio a sete tU Janeiro continuando atl
ao jim de Nor)embTO>l ,
27 CUNHA:
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forma sistem:itica e cientifica, os fundamentos das linguas falada e escrita, assim
como aprender a escrever carras, de maneira que tambem a aprendizagem de Hnguas
, nao
- d
' co Ioear mats
'b
estrangeuas
eVla
pro lem as 3 1.
Para que 0 fim de PINHEIRO, de uma divulga,ao maxima possive! da educa,ao,
pudesse ser alcanc;ado) admiriarn-se adultos, crianc;as e adolescentes, ja antes
32
elementarmenre formados no ensino public0 , mas tambem as restanrcs elementos
de rodas as camadas sociais. Era urn cerro obsraculo 0 monrante da taxa que se
33
deveria pagar, s6 urna vez, entrada na associa,ao: 7$200 Reis (1797), 9$600
Reis (J 804) e 14$400 Reis (J 807, 1808)34 , Para que as finan,as nao obstruissem
a entrada de interessados, havia a possibilidade de pagar em mensalidades: cada
mes pagar-se-iam 2$400 Reis (J 797: 1$200 Reis) ate ao pagamento da divida,
Aqueles que nao dispunham de absolutamente nenhuns meios para desembolsar a
- ate< po d'lam ser ad mtt!
"d as gratultamente
'
35 .
taxa d e a d esao
As pessoas que nao podiam au nao queriam parricipar nas lic;6es dentro das varias
salas da Academia Orthogrdjica Portugueza dispunham da possibilidade de ensino
no domicilio, tendo estas de pagar segundo urn sistema de vales, em dependencia
da disclncia, entre 4$800 e 6$400 Reis por cada duzia de vales, Professores, fossem
do ens ina primario au professores esrrangeiros de Hnguas estrangeiras, sob a

a

Abertura (I807: 1): «Nesta applicdfao, e exerclcio Systemdtico (postas em praxe tOMs as
suas Regras pefa mais exacta &gencia) ficaii lcimtificamtnte instruidos os Nacionaes. aindaque lIaii
sqaii Latinos. em falar. e escrever com toda a corrtcfaii, e certeza, manqando depois doutos, e e/oquentes
a Lingua Materna, apromptando-se perftitamente, Ott para Empregos da Republica, sociedade das gentes,
e mais trato Civi/ {como foZtm as outras Nafiies cuitas, e po/idas} ou para aprenderem com solida
brevidade as Linguas Latina, Franceza, Ingleza, ou qUMsqzur outras estranhas, a que pertenderem
app/iear-se, como se tem [eito certo pela experiencia de trinta, e hum annos, em que tanlos mjeitos se tern
pJenamente uti/izado».
32 PINH EIRO: Abertura (1807: 2): «Desenganem-se os Pais d~ Faml/ias, e nao qu~iraii privar setiSFi/hos
das grandes vantagens, que simi/hant~ Preliminar Instrucfao lhes confore, logo depois de sahirem das
Escolas de Ler, e Escrever, semque (sic) lhes fique damnaza a insignificante demora de mais algum rnezes
deste exerclcio para os diversos destinos, a que se propuzerem, pois nao he incompative/ (anu's muiJo
Iouvavei) em qualquer emprego da vida 0 ser perftitamtnte instFUlda cada hum naqu.ella Linguagem,
que /ala por natureZA. Somente aprendendo os Meninos os prectitos, e regras certas da sua Lingua, he,
que poderaii evitar os geraes, e transcendentes erros, vlcios, e abuZlJs, de que a popular ignorancia se tUha
inlcionado.,-,.
3 Para comparar os preyos: a 5.;l ediy3.o (1778) do Breve Tratado, encadernado. vendia-se por 240
Reis. No ana de 1797 a respectiva 7. a edicrao (I 792) custava 400 e encadernada 480 Reis.
H PINHEIRO: Abertura (1797: 2 [7$200 Rei,], 1804 [9$600 Rei,], 1807:2,,): • Todo 0 mjeito que (. .. )
intentar ser admittido d nossaAcndemia. attendida a diffirenf4 dos tempos, gratificnrd d sua acceitafaii
com 14$400 dis logo d entrada {e por huma vez sammie, como sempre foi costume} semque a este
respeito por outro qualquer titulo haja de ter mais algum dispendio em todo 0 tempo, que pertender
frequentdla, quando naii desmerera pessoa/mente a continuarao da nossa Sociedatk»; Declararao (1808):
«( ... ) 14400 dis, com que por huma vez samente deve cada hum dos Senhores gratificnra sua Acceitaraii,
~uando dezqe ser admittido d mesma Sociedade>,.
5 DeclarafaO (1808): «Aos de todo indigentes let/ada do Patriotismo, que a inflamma. os ncceita
gram/tamente, porque nao he justo, que experimentem na [alta dos meios tam bern a da 1nstrucfao em
Materia tali uti/».
31 PINH EIRO:
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condic,:ao da coopera,ao academica, podiam visitar as aulas sem pagar qualquer
taxa.
Se podemos dar Fe nas palavras proFeridas por CUNHA: MEMORIAS (1804: IV), a
Academia Orthogrdfica Portugueza, organizada da maneira exposta, entre 1772 e
1804 (neste ana teve lugar 0 vigesimo no no curso) foi frequentada por mais de seis
mil alunos, 0 que mesmo com estimativas mais modestas, e considerando que s6
uma infima percentagem da populac;ao sabia ler e escrever, e urn numero
consided.vel.

2.1.2

Publicidade para prom over os cursos da Academia Orthogrdfica

Portugueza
Ao contrario do que acontece com uma escola au instituic;ao do ensino
convencional, e de maximo interesse que a Academia Orthogrtifica Portugueza nao
se limirava a confiar no concurso <matural» de alunos. Antes, os cursos iminentes
eram anunciados atraves de folhas valantes, as quais, especialmente haje, consrituem
uma Fonte importantissima de conhecimentos sobre a Academia Orthogrdfica

Portugueza:
A VlZO INTERESSANTE I A NACIONAES. E ESTRANGEIROS. /I Com licenra ria hal
Mew do Comissao Ceral sobre 0 I Exame, e unsum dos Livros. s. I., s.d. [= 1787] ([I] p; obra
citada como Avi,w [1787]) 36.
ADVERTENc/A. s.l. , s.d.
CUNHA, Joao

1= 1794) (II) p.; obra citada como Adver,rncia 11 794])

Pinhe iro Freire da, ABERTURA I DO I VlGESIMO SEGUNDO CURSO I DA

I ACADEMIA ORTHOGIiAFICA PORTUGUEZA.I DE I PINHEIRO I INTERESSANTE
A NAc/ONAES. E ESTRANGEIROS I NAS DUAS SALAS DAS SUAS CONFERENCIAS:
DE MANHM. E A NOlTE NA RUA NOVA I DE ELREI JUNTO A LOJA DOS
CONRAD OS. E DE TARDE NA RUA DE S. BENTO I LOGO ABAlXO DA TRAVESSA
DO POMBAL. /II ILisboa) Na Of. de Antonio Gomes. 1797. Com licenra ria Mew do
Desemb. do Pafo. ([ Illl pp.; obra citada como P INHEI RO: Abertura [1797])37
36 A seguir,

tentaremos expor nos respectivos capltulos todas as obras de P INHEIRO que nos chegaram
ao conhecimento e que sao pertinentes para a ocupa!):ao lingufstica com a obra dele. Contamos
com a compreensao do leitor se a bibliografia aqui pode nao ser exaustiva e estamos naturalmente
sempre muito intercssados em indica!):ocs que possam ajudar para preencher eventuais lacunas
existentes. Em referencias bibliograficas referentes a tcx:tos serecentisras procuraremos a seguir
eeproduzir a toralidade das informa!):6 es con tidas no costo da obra. Indo para alem dos costumes
actuais de ci tacroes para deste modo tentar fomccer mais informacroes sabre as pr6prias obras.
respeitaremos 0 usa de maiusculas e a pontuacrao. Visco que tudo que no original e titulo se encontra
reproduzido em ira.licos, aquilo que no original esta impresso em italicos sera representado po r
Ictras normais. Usar-se-a urn tracro diagonal (I) para indicar urn fim de linha, reservando-se 0 usa
de dois (II) para indicar 0 Rm do tftulo e 0 de rres (III) para indicar que as informa!):Ocs bibliogdficas
que se lhes seguem nao se encontram no rosto mas nourra Forha (na altura nao era invulgar indicarem-se 0 lugar, a impressora c a data de imprcssao na ultima folha do opusculo).

(I 996: 22) menciona ainda, do fundo do ARQurvo NACIONAL OA TORRE DO T OMBO
(Lisboa) 0 seguinte opusculo que nao chegamos a vee mas que, quanto ao (exto , nao deve divergir
muico daquilo que conhecemos, pois nao 0 fazem os documentos posteriores que nos sao presemes:
37 N EVES

«ex. N° 512, Doc. N° 5 186, Abertura do vigisimo primeiro curso da Academia Orthogrdfica
Portugueza de Pinheiro [Notkia), 179w, .
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CUNHA, Joao Pinheiro Freire ill" ABERTURA 1 DO 1 VlG£SIMO NONO CURSO 1 DA 1
ACADEMIA OR7HOGRAFICA PORTUGUEZA 1 DE PINHEIRO 1 INTERESSANTE
A NACIONAES, E ESTRANGEIROS 1 DE TARDE. EA' NOlTE NA RUA NOVA DO
ALMADA N.' 76. /I [Lisboa] NA OFFICINA DE ANTONIO RODRIGUES
GALHARDO. Anno 1804. Com Licenra da Mew do D<sembaego do Paw ([II p.; obra
cirada como

PI NHEIRO;

Abatura [1804])

CUNHA, Joao Pinheiro Freire da: ABERTURA 1 DO 1 TRlG£SIMO SEGUNDO CURSO 1 DA
ACADEMIA ORTHOGRAFICA PORTUGUEZA I DE PINHEIRO 1 INTERESSANTE
A NACIONAES. E ESTRANGEIROS 1 DE TARDE. E A NOlTE NA RUA NOVA DO
ALMADAN.' 76./11 [Lisboal NA NOVA OFFICINA DEJOA6 RODRIGUES NEVES.
ANNO 1807. I Com Licenra da Meza do Desnnbargo do Paro. ([IV] p.; obra citada como
PINHEIRO: Ab"tuea [1807])

DECLARAr;:A61 DA 1ACADEMIA PINHElRlENSE 1AOPRESENTEAO BA/RRO ALTO,
E RUA DA BARROCA, N. 0 10. /I Lisboa. NA NOVA OFFICINA DE JOA6
RODRIGUES NEVES. ANNO 1808.1 Com licenra daMeza da Desembaegodo Paro. (II ] p.;
obra citada como Declararao [1808]).

2.2

Cursos de l!ngua portuguesa
Outro aspecto importante da Academia Orthograftea Portugueza e que ela nao s6
se dedicava it forma~ao de native-speakers portugueses, mas tam bern facilitava a
aprendizagem do ponugues a estrangeiros. Desta maneira, na folha volante de

1787, os cursos foram apresentados com as seguintes palavras: «( ... J e os Estrangeiros
neila se scientificao em beneficio do me/hor expediente na communicafdo, e negocio,
. r
,
.
que tern nestes Relnos.
e seus D"
omtntos» 38 . 0 eVl'd0 a' f:a Ita de mrormas:oes
a esse
respeiro, nao podemos dizer ainda qual 0 modo concreto de uma inclusao dos
estrangeiros nos cursos. Mesmo assim, esta presens:a dos estrangeiros parece ter

sido urn factor constante naAeademia Orthograftea Portugueza, assim que PI NHEIRO
po de anotar entusiasticamente nas folbas volantes de 1797, 1804 e 1807:
Na6 menos serve esta Academia para (odos as Senhores das Nar;oes Esrrangeiras, pda
meth6dica Instfuccra6 da qual de prop6zito apromprada, apta, e energica a sua
inrelligencia (1797: inteltigenciaJ rem sido urilizados quazl wdes, as que esta6, e [em
vindo a esta COfte. £lIes conhecendo bern, quanta lhes he util 0 saber a Linguagem da
genre, com quem ha communicas:a6, e neg6cio, em beneffcia do seu melhor expediente,
e tambem excirados pela similhans:a de hurna Instrucs:ao, em que as sellS Paizes abuncla6,
se applica6 com tado 0 fervor para alcans:arem a total perfeicra6 no conhecimento,
pronuncia, e estilo desta Lingua. e fazem vamaj6zos progressos no estudo cia mesma,
tendo-se muitos equiparado em breve tempo aos nossos Nacionaes. que mereccm
contemplar-se na dasse dos Douros39 •

2.3
Discussao de normas linguisticas
Vista 0 drculo de pessoas que frequentava a Academia Orthograftea Portugueza,
nao se evidencia que uma discussao de normas feita neste ambito se iguale as
38 Avizo

(1787).

39 PINHEIRO:

22

Abertllra (1797:

2); PIN HEIRO:
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nossas ideias sobre uma discussão de normas ortográficas ou de nomenclatura
gramatical. Para além de que era expressamente admitida

, não temos elementos

que nos permitam fazer afirmações seguras sobre a discussão normativa que rcnha
decorrido ao longo do ano lectivo.
Há, porém, nas publicações que persistem, uma série de opúsculos que, parecidos
com publicações de homenagem, podem admitir ararmos deles conclusões sobre
uma discussão de normas:
CUNHA, João Pinheiro Freire da: PROLUZOES l DA l GRAMMATICA l PORTUGUEZA,
l QUE NA SESSÃO PUBLICA, l E ABERTURA DO DUODÉCIMO CURSO l DA l
ACADEMIA ORTHOGRAFICA l PORTUGUEZA, l DEPOIS DE RECITADA A
ORAÇÃO ACADÉMICA, l AUXILIANDO l JOÃO PINHEIRO FREIRE DA CUNHA,
l Professor Publico de Grammatica Latina, e Ponugueza, / SUSTENTARÃO l JOAQUIM
DIAS DA SILVA CAMPOS l E l LIBERATO DIAS DA SILVA CAMPOS l SÓCIOS
ACADÉMICOS l Na Igreja de Santa Maria Magdalena desta Corte. / No Domingo 28
do prezente Outubro, pelas duas ho- l rãs da tarde, l QUESTÃO PRINCIPAL: f Se o
discutir-se Hlozoficamente a Grammatica Ma- / terna he causa geral útil, e necessário a
to- / dos os Nacionaes? Affirm. I l l LISBOA / NA OFFICINA DE ANTÓNIO GOMES.
,/ MDCCLXXXVII. / Com licença da RealMeza aã Comissão Geral sobre o Exame, l e
'Censura dos Livros. ([VII] pp.; obra citada como PINHEIRO: Proluzoes [1787])
CUNHA, João Pinheiro Freire da: PROLUZOES, l QUE l AUXILIANDO l JOÃO PINHEIRO
FREIRE DA CUNHA l Professor Público de Grammatica Latina, e Portugucza, /
SUSTENTARA' l JOAQUIM JOZE'AGOSTINHO l Sócio Académico, l QUESTÃO
PRINCIPAL, l Porque se ostenta mais glorióza a nossa Academia, se pelo novo / Méthodo
achado para scientificar a Mocidade, c os Nacionaes inc- / ruditos, se pelo concurso dos
Sábios da Nação, que sempre nos tem felicitado com a sua distincta Assistência, e
ennobrecido com os / seus authorízados raciocínios? /// LISBOA. NA OF. DE ANTÓNIO
GOMES. 1794. Com licença da Real l Meza da Comissão Geral sobre o Exame, e Censura
dos Livros. ([VII] pp.; obra citada como PINHEIRO: Prolweoes [1794*])
CUNHA, João Pinheiro Freire da: PROLUZOES,/ QUE NA SESSÃO PU'BLICA l DE l
ABERTURA l DO DÉCIMO NONO CURSO l DA l ACADEMIA ORTHOGRAFICA
l PORTUGUEZA l AUXILIANDO l JOÃO PINHEIRO FREIRE l DA CUNHA l Professor Público de Grammatica Latina, e / Portugueza, / SUSTENTOU l JOAQUIM
JOZE'A GOSTINHO l SO'CIO ACADÉMICO l Na tarde de 28 de Setembro deste anno,
l DEMONSTRADAS l Pdos mais sólidos Fundamentos. // LISBOA / NA OFFIC. DE
ANTÓNIO GOMES. / M DCC XCIV. / Com licença da Real Mesa da Comissão Geral
l sobre o Exame, e Censura dos Livros, l Vendem-se nas Salas da mesma Academia na l Rua
Nova de EIRei junto a loja dos Conrados, l e na Rua de S. Bento logo abaixo da Travessa l do
Pombal. (87 pp.; obra citada como PINHEIRO: Proluzoes [1794 J)
CUNHA, João Pinheiro Freire da: PROLUZOES. l QUE l AUXILIANDO l JOÃO PINHEIRO

Declaração (1808): «Permitte-se entrada franca até oito vezes a qualquer Sujeito, que pertender
0
observar a explicação do seu Académico Systema, sendo-lhe igualmente lícito instar contra o mesmo,
quanto tenha a suficiência necessária».

_________________________________
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FREIRE DA CUNHA / SUSTENTARA / JOZE ANTONIO SOARES MENDES / Socio
Acadlmico I Na Sala da Acackmia Orthogrdfica Portugtteza na Rtta Nova do I Almada N.
76 em 0 primeiro de Outltbro pelas seis horas cia tarde. / QUESTA 6 PRINCIPAL / Porque
se ostema mais glori6za a nossa Academia, sc pelo I novo Methodo achado para sciem ificar
a Mocidade. c os Nacionaes I inerudi ros, se pelo concurso dos S<fbios da Nas:ao, que
sempre nos I rcm felicicado com a sua distincta Assistencia, e cnnobrccido com I as seus
authorizados raciocinios?111 L1SBOA I NA NOVA OFFILlNA JOA6 RODRIGUES NEVES. Anno
1806 . I Com Licenfa cia Meza do Desembargo do Paro. ([VI] pp. ; obra citada como
PINHEIRO, Proluzoes [1806])
CUNHA, Joao Pinheiro Freire da, THEZES / DA / GRAMMATICA PORTUGUEZA /

SYSTEMA PINHEIRIENSE,/ QUE, / RECITADAA ORA<;:A6 DEABERTURA / DO
TRIGESIMO SEGUNDO CURSO / DA ACADEMIA ORTHOGRAFICA
PORTUGUEZA, / AUXILIANDO / jOA6 PINHEIRO FREIRE DA CUNHA /
SUSTENTARA / FRANCISCO SOLANO PEREIRA DE CAMPO S / SOCIO
ACADtMICo. I NaAntesala do Senado do Cdmara no Domingo 4 do prezente petas I tres
horas cia tarde. / QUESTA6 HONORARIA . / Sc hum a Academia da Grammatica, c
esrilo da Linguagem Ma- I terna he superior a todos os seus particul ares Escritorcs Gra mI maticaes, aindaque alguns como Authores possa6 ser rcputados? I Affinn. III [Lisboal
NA NOVA OFFICINA DE JOAO RODRIG UES NEVES. 1807. / Com Licmrd cia
Meza do Desembargo do Ptlfo. ({XVIII] pp.; obra citada como PINHEI RO: Thezes [1807])41

Olhando para 0 titulo das Proluzoes de 1794 e de 1806 ressalta logo a vista a
referencia aos «(. ..) Sdbios da Naraii, que sempre nos tern ftlicitado com a sua distincta
Assistencia. e ennobrecido com as seus authorizados raciocinios». Este rrecho podcria.
partanto, scr entendido como indicando que as parcicipantes ja farmadas naD 56
assistiam passivamente nas sessoes da Academia Orthogrdfica Portugueza, mas
tambem podiam oferecer a sua opiniao sobre os temas que cram rratados.
A este usa da academia pinheirensc, que, face ao ensino magistral que na epoca era
o cos tume, estranha urn pOlieD, ajunta-se como urn ponto igualmente interessante

a pr6pria existencia das publica,6es acima referidas. Podemos aqui comparar duas
especies de obras: as Proluzoes, que ainda estavam por serem discutidas ou peIo
menos defendidas (p.ex. 1794': Proluzoes (. .. ) que sustentard JoaquimJosrfAgostinho)
e as outras nas quais aquilo ja tinha sucedido (p.ex. 1794b: Proluzoes (... ) ~ue

sustentou JoaquirnJosrf Agostinho (.. ) demonstradas pelos rnais solidos Fundamentos)

2 .

No primeiro tipo trata-se das ideias gerais sabre gramarica e ortografia. nas quais

se baseavam as actividades daAcadernia OrthogrdjicaPortugueza. Estas foram depois
apresentadas pelos oradores nas sess6es de abertura dos cursos desra ins citui~ao.
Foi assim que eIas foram alreradas ao longo dos anos, altera,6es que sem duvida na
sua maior parte originavam das maos de PINHEIRO, mas que certamente tambem

podem ser encaradas como

0

resultado das discuss6es sucedidas:

0 manuscriro de censura existe no ARQUIVO NACIONAL DA T ORRE DO TOMBO em Lisboa e tcm
por cot., A.N.T.T., Real Mesa Cens6ria, Biblioteca, n. ' 4113. ([VIII] pp.)
b
a
42 PI NH EIRO: Pro/uzo1s (1 794 ); PINHEIRO: Proluzoes (1794 ) . O s destacados sao nossos.

41
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Proluzois (J 787)

Proluzoes (J 794 b)

Theus ",-1=..80:.,:7-,-_ _

V. Partes da Ora,ao III. Partes da Orarao tres: Nome, Verbo, III. Partes da 0 ra,ao
duas: Nome, e Verbo,
tres: Nome, Verba, Adverbio.
Adverbio.
(p.3)

Prova-se.
As Parres da Ora,ao sao aquellas
essencialmente differentes palavtas, de
que a Ora,ao se formaliza. Para esta
bastao as tres Nome, Verbo, Adverbio.
Logo as Panes da Ora,ao samente sao
as tres ditas.
Mostra~se a Menor: a contextura da
Ora,ao nao se une mais, do que de
Substancia, ou Sujeito, e de qualidade
dependente, ou Accidente, Acrao, e
Circumstancias da Acrao.
A Substancia, ou Sujeito he 0 Nome
Substantivo, a qualidade dependente, ou
Accidente he 0 Nome Adjectivo, aAcs:ao
he 0 Verbo, e as circumstancias da Ac,ao
sao o Adverbio, aindaque algumas vezes
se preponha a certos Cazos, e se charne
Prepozirao, ou interrornpa 0 sentido do
Discurso, e se diga Interjeira6, ou 0 ligue,
e se intitule Conjunrao. Logo as Partes
da Oral):3o sao as tres assignadas, nas
quaes se comprehendem as airo, que
alguns contaD, pois em Nome se indue
a charnado Pro nome, e ° Participio, e
no Adverbio a Prepozis:a6, Interjeis:ao,
e Conjun,ao, como ja dissemos, porque
somente sao Subdivizoes dos seus
respectivos Principios, de que em nada
essencialmente differem: nao se devem
multiplicar entidades sem necessidade,
•
e por consequenCl3
so as tres, que
assignamos, podem distinctamence
numerar-se. (pp. 145.)43

porque 0 Adverbio nao
deve consrilUir Parte
essencialmente dis ~
tincta do Verbo. (p. 3)

Neste breve crech o trata~se das (oito) panes da ora~o que se encontram subsumidas sob 0 as
classes do nome (pro nome, panidpio), verbo e adverbio (preposi~o, interjeicrao, conjuncrao). No
texto primitivo das Proluzol$ (a[(: PrOvrl -S~) apenas se exprime a hip6tese para da ser discurida e
cxplicada a seguir. Pode se r constatado que ate ao ana de 1807 se deu uma alteracrao de conceudo,
nomeadamente que 0 adverbio e as panes que the foram atribufdas cinham sido por sua vez atribufdas
ao verbo,
43
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Se bern que destes trechos nao resulte fon;osamente a existencia cefta de uma
discussao (cientlfica), talvez alguns trechos das anOta,Des preliminares da unica
publica~ao, que temos presente e que relata uma tal abertura de sessocs, possam
fornecer-nos mais informacr6es:
Supposeo foi numerozo 0 Co ncurso d e coda a classc de di stin ccos Sujcicos
Ecclez.iasdcos, e Seculares abalizados nas Sciencias, que nos condecodra6 a nossa Sessa6
Publica (felicidade, que ate hoj c sempre se nos communica) julgamos na6 f6 ra de
propoziw 0 mostrar a [odo 0 povo os motivos, porque nos persuadimos a esco lhcr
algumas opinioes com preferencia a Olltras rejeitad as, au a descobrir co m infarigavel
diligencia varias QucstoCs, que ainda na6 fo ra6 discuridas .
N a6 se faz possivel, que [Odos assista6 is nossas Co nfercncias, nem que rodas as
Questoes possa6 instar-se, e dissolver-sc. Os Fundamenros, sabre que elias se firm a6 (:1
cxcep~6 de quatro, ou cinco, que unicamente pudera6 debater-sc) fid rao incognitos,
e infructfferos ao povo impedto (... ) 44.

e mais adian te
Sendo tantos, e tao bern fundados os mo tivos referidos, porque p6de, e deve a nossa
Academia gloriar-se. porquanro discutimos huma Questao Problematica, sustentamos
par affirmaciva a segunda Parte, que a nossa Academia se ostcnta mai s glorioza pela
distincra assistencia dos Doutos, que ramas vezes a tern illusrrado e ennobrecido.
(... )
as Doutos, que nos cercao. suas refulgentes luzes, com que nos illusrrao, seus
delicados, e aquilinos pensamenros, e 0 superior grao de sciencia, de qu e sao dotad os.
dignando-se scientificar-nos pela coherencia dos seus authoril.ados raciocinios, tudo
isro unica, e essencialmente he, 0 que constitue a gloria Academica, co m que nos
felicitamos, e ennobrecemos.
Assas de bern pouca momento seria a nossa Authoridade pela maior pane nas opini oes
talves inc6gnitas. com que pertendemos desarreigar alguns abuzos, qu e ate hoj e tern
grassado, ou tolerados, au desconhecidos, se esta mesma Authoridade, de que gozamos,
na6 Fosse pda discussa6 dos Sabios descartinada, a for~a das suas insrancias corroborada,
e pelas nossas solus:oes, fazendo-se patente a maior Raza6, c Authorid ade intrinseca,
para 0 segura uro dos P6vos firm emente consolidada.
So as opinioes desta sorce debaridas, e por este modo purifi cadas sa6, as que (achada,
e sentenciada a verdade) constituem 0 uzo dos Douros, que existem superior e irrefragavel
Legislador nas Linguas vivas.
( ...)
Pois se os vossos Argumentos judici6zos, se as nossas Questoes discutidas, se a verdade
de huma, e o utra cauza evidentemente achada nos co nstitue a vantaj6za elevac;a6 da
nossa Academia, a coherencia das opinioC!s, e daqui a cerra, e inalteravel Rcgra para 0
segura uzo d as genres, para norma do povo, e urilidade da Par ria, agora de novo vos
rogamos, Dourissimos Scnhores, a co ntinua~ao das vossas sabias instancias nas Proluzoes
offerecidas, paraque nab fiqu emos privados da b ern avultada ins[ruc~6, que ta m bern
a n6s mesmos dellas se n os communica45 .

.. PI NHEIRO;

Pro/uzoes (1794';

45 PINHEIRO:

Pro!lIzoes (l 794 b: 9ss.).
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A breve analise destes trechos da como resultado que a discussao de normas dentro

da Academia Orthogrdfica Portugueza parece, na sua maior parte, ter sido limitada
as sess6es de abertura e, contdrio as outras actividades da Academia Orthogrdfica
Portugueza, aos dignitarios culturais e intelectuais ja formados. Contudo, esta ainda
por comprovar ate que ponto esta ideia corresponde realidade hist6rica.

a

2.4

0 material didactico

PINHEIRO

foi tambcm autor de varias obras literarias e moralizantes46 • que, embora

indubitavelmente ligadas

a Academia Orthogrdfica Portugueza, aqui nao parecem

ser de relevancia.
C UN HA. )oao Pinheiro F,ei,e d., ACADEMIA I ORTOGRAFICA. I EM QUE SAO

INTERLOCUTORES I Sabino Prezideme. Severo Argueme. I Dezitkrio Discipulo. I

SEU A UTHOR I fOAO PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA. I CONFERENClA I. III
LISBOA: Na Offie. de Francisco Sabino dos Samos. I Com Licenfa do RealMeza Cmsoria
An. 1773. I Vmde-se por quarenta reis no Cais de Santarem em ht7a loja grande defirm-I Ie
da barraca onde [oi S. JottO cia Prafa. lEd Boamorte na Ioja de Antonio Luiz de Carvalho,
junto donde /o i 0 I Co rreio II A.N .T.T. Real Mesa Cens6ria, Biblioteca, n.O 1679. (20
pp.)

CUNHA. ) oao Pinheiro Fceice da: ACADEMIA I ORTOGJiAFlCA I PORTUGUEZA.I EM
QUE SAO INTERLOCUTORES I Sabino Pcezidente. Severo Arguente. I Deziderio
Discipulo. I SEU AUTHOR I fOAO PINHEIRO I FREIRE DA CUNHA. I Professo, de

Grammatica Latina, e Portugueza. I

I III LISBOA: M. Dec. LXXIX. I
Na Off. de FRANCISCO SABINO DOS SANTOS. I Com licenfa cia RealMeza Censoria.
I Vende-se em caza do Author, no Rua Nova de EIRei, I junto d loja grande de bebiMS de
CONFERENCIA

Mano" fosf. ( 16 pp.)
CUNHA.)oao Pinheiea Fecice da : ACADEMIA I ORTOGJiAFlCA I PORTUGUEZA.I EM
QUE SAO INTERLOCUTORES I Sabino Prezideme. Severo A'guente. I Dezitkrio
Discipulo. I SEU AUTHOR I fOAO PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA. I Peafesso r

Publico de Grammatica Latina, e I Portugueza. I CONFERENClA I. III LISBOA: Na Officina de Antonio Gomes. I Anno 1789. I Com Licenra do RealMeza ria Comissao Geral
sobre 0 Exa- I me, e Censura dos Livros I Vende-se nos salas do mmna Academia na Rua
Nova I da Princeza quazi defronu do Convento de Corpus I Christi, e aos Poiaes de S.
Bento deftonl< da Rua I cia Paz. Tambem na Inja cia Gaz"a. (24 pp.)
CUNHA. ) oao Pinheiea F,ci", da: ACADEMIA I ORTOGJiAFlCA I PORTUGUEZA. I EM
QUE SA O INTERLOCUTORES I Sabino Prezidente. Severo Arguente. I Deziderio
Discipulo. I SEU AUTHOR I fOAO PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA. I Peafesso,
Publico de Grarnmatica Latina, e I Portugucza. I CONFERENCIA 1I. III LISBOA: Na Of-

ficina de Antonio Gomes. I Anno 1789. I Com Lictmfa da ReafMeza ria Comissao Ceral

Ternos noticia segura das seguintes obras: Adivinhafors curiosas e instrtlctivas (1798); Geneawgia
Paperifira (18] I); Grrrzinafaiifrenetica de dois ginjas carectlS, inIIlltados,ela infima, atrevida e intiOmila
rapaziada por usa rem de fabrica coberta (1809); Rtino da Poezia 1801 , 2 1806, 3 1827); e, sob 0
pseud6nimo Domingos Dionysio Duane DANIEL, a Carta, e rel/osta, em que S( pergunta6, e expoem
as camas cia ignorancia, que vulgarmente domina a maior parte dos homens (1769).
46
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I sobre 0 Exame, e Cemura dos Livros I Vende-se nas salas da mesma Academia na Rua Nova
I da Princew, quazi defronte do Convento de Corpus I Christi, e aos Poiaes de S. Bento
d%nle cia Rua , cia paz. Tambem na loja cia Gaulo. (23 pp. 1=Pl" 25-48])
CUNHA, Joao

Pinheiro Freire da: CONjUGAr;6ES' PORTUGUELAS' REGULAR1:.-S, E

IRREGULARES' METH6DlCAMENTE ORDENADAS' POR' jOA6 PINHEIRO
FREIRE DA CUNHA, I Professo r Publico de Grammatica Latina , c Ponugucza. I Pam
ouzo dos sellS Academicos Nadonaes, e Estrangei- / ros, e de toda a mais MocicUlde estudioza.
"LISBOA' NA OFFICINA DE ANTONIO GOMES.' ANNO M. DCC. LXXXXI.
I Com liunta da &a! Mew da Comissao Gem! I sobre 0 hxame, e Cemura dos Liuros. I
Vende-se nas Salas da mmna Academia na Rua Bella da I Rainha na primeim Diuizao d
esquerda, primeira es- I cada, e primeiro andar, mtmndo da Prara da Figuei- I ra, e flOS
Poiaes de S. Bm,. quazi defronu da Rua ' cia Paz (VIll , 87 pp.)
CUNHA. Joao Pinheiro Freire da: Generos portuguezes. I Conhecidos petas Regras cia Terminariio.

I Uteis a toda a Mocidade estudioza. e I indispensavelmmte necessarios aos Estran-I geiros,
paraque nao errem a Concordancia I dos Adjectivos no fraze da nossa Lingua-Igem I Por /
Joao Pinheiro Freire da Cunha I Professor Publico de Grammatica La-I tina, e Portugueza
II Vende-se nas Salas da Acade- I mia Orthogra.fica Portuguez.a na I Rua Nova de EIRei
junro a loja I dos Conrados. e na Rua de S. Bento I logo abaixo da Travessa do Pombal

II Manuscrito de censura. AN.T.T Real Mesa Censoria, Biblioteca. n.o 1533, Lisboa,
179447 .

2.5 0 Breve Tratado da Orthografia
Segundo 0 que parece, PINHEIRO deve-se cer ocupado bascante cedo com encontrar
a aproximac;ao didacticarnente correcta do ensino da lingua parcia, porque ja em
1769 publicou, sob 0 pseud6nimo Domingos Dionysio Duarte Daniel, a sua obra
provavelmente rnais importante e mais divulgada: 0 Breve Tratado da Orthografia,
- conh'd
.
- 48 :
d o qual nos sao
eel as as segutntes
ed 'l'roes
DANIEL. Domingos Dionysio Duarte (pseud6nimo): Breve Tratado da Orthografia para os

que nao ftequentdrao os estudos: ou dialogos sobre as mat's principaes regras da Orthografia.
uteis para 0 Povo mmos instruido, e para os que nali tendo frequentado as Aulas, se achaE
hoje empregados nos escritoriospublicos, e dezejali acerlar na praxe sem grande multiplieidade
de Tegras, que nali lhes solifaceis de eomprehender. e muito mais proueitozos aos meninos, que
ftequentaO as Escotas; 1.a Edi'Y3.o, Na Officina de Joseph da Silva Nazareth. Lisboa: 1769.
(62 pp.)
C UNHA, Joao

Pinheiro Freire da: BREVE TRATADO' DA , ORTHOGRAFIA, , Para os que

nao frequmtdrali I os estudos; I OU I DIALOGOS I Sobre as mais principaes regras cia
Orthografia uteis I para 0 Pwo mmos instruido, e para os que nao I tendo frequentado as
Aulas, se achao hoje empre-I gados nos eseritorios publieos. e dezejao acerlar I na praxe sem
grande mu!tiplicidade de regras, I que nao /hes sali focris de comprehmder, e mui-Ilo mais
proveitozos aos meninos, que frequentao as Escolas. , SEU AUTHOR' jOA6 PINHEIRO
I FREIRE DA CUNHA. /I Segunda impressa6 muito accresccnra-I da, e mais correcta.
Hci uma 2.a Edi~o, Lisboa: Na Officina Patriarcal, 1798.
48 As ediij:Oes d e que temos urn exemplar original ou foto copiado serao citadas na forma extensa,
enquanto as outras de que apenas sabcmos com certez.a que existem, nao tendo prescnte 0 rosto
nem a obra. sO serao mcncionadas na forma convcncional.
47
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LISBOA, Na Offie. de Joseph da Silva Nazareth I Anno de 1770. I Com licenfa da kal
Mew Censorio. ([VI], 128 pp.)
CUNJ-iA, Joao Pinheiro Freire da: Breve Tratado do. Orthografia para os que nao ftequentdrao
as estudos; ou dialogos sabre as mais principaes regrtlS de Orthografia, uteispara a Povo menos
imtruido, epara os que nao undo ftequenlado as Au./as, S( aehao empregados nos escritorios
pub/icos, e dezqao acertar na praxe sem grantk multiplicidatk tk regras, que nao lhes sao
foceis de comprehmder.• e muito mais proveitozos aos mminos, que frequentao as Eseow.
Tereeira impressa-o, 1776. (A.N.T.T. Real Mesa Cens6ria, Biblioteea. Cx. 280. Livro
1420)
CUNHA, Joao Pinheiro Freire da: Breve TratacW da Orthografia para as que nao ftequentdrao
os fstudos; ou dialogos sobre as mais prillcipaes regras de Orthografia, uteis para 0 Povo menos
instruido, e para os que nao tendo ftequentado as Aulas. se aehao empregados nos eseritorios
publicos. e deujao (lcertar na praxe sem grande multiplicidAde de regras. que nao lhes sao
foeeis de eomprehender.• e muito mais proveitozos dOS meninos, que ftequentao as Eseolas.
Quana impressa6 mais accrescentada, e co rrecra, do que as antecedentes. Na Oficina de
Francisco Sabino dos Santos, Lisboa. 1778.
CUNHA, Joao Pinheiro Freire da, BREVE TRATADO I DA I ORTHOGRAFIA, I PARA OS
QUE NA6 FREQUENTARA6 I OS ESTUDOS, I OU I DIALOGOS I Sobre as rnais
principaes regras da Orthografia uteis I para 0 Povo menos inslruido, e para os que nao I
tendo ftequmtado as Aulas. se aehao hoje empre- I gados nos Escritorios publicos. e tkujao
acertar na I praxe um grande multiplicidade de regras, que nao I lhes sao foceis de
comprehender, e muilO mais pro- I veit4zos aos meninos, que frequentao as Eseolas. I SEU
AUTHOR I jOA6 PINHEIRO I FREIRE DA CUNHA I Professor de Grammatica
Latina, e I Portugueza I J Quinta impressa6 mais accrescentada, e I eorrecta, do que as
antecedentes. I LISBOA. I Na Of. de FRANCISCO SABINO DOS SANTOS I M.
DCC. LXXVIII. I Com lieenfa da RMI Meza Censoria, I Vende-se por 240. reis
meadernacW em todas as Fsco-llas de ler deste Reino. J E tambem na Cidade de Dsboa em
eaZil do Author I na Rua Nova tk EIRei, junto d Loja gran-I de de bebidas de Manoelfod.
(VI , 194 pp.)
CUN HA, Jo.o Pinheiro Freire da, BREVE TRATADO I DA I ORTHOGRAFlA I PARA OS
QUE NA6 FREQUENTA-I RAO OS ESTUDOS, I OU DIALOGOS / Sobre as mais
prineipaes Regras da Orthografia / uteis para 0 Povo menos inslruido, e para os / que nao
tendo frequentado as Aulas, Sf aehao / hoje empregados nos Eserilorios pub/icos, e / dezejao
aartar na praxe sem grande multi- / ptieidade de regrlls, que na6 Ihes sao focds / de
comprehender, e nmiJo mais proveitozos / aos Mminos, que ftequentao as Escolas. I SEU
AUTHOR I jOA6 PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA, I Professor de Grammatica
Latina, e Ponugueza /I Sex(a impreSs.1o mais accrescenrada e cor- I recta, do que as
antecedentes. I LISBOA I NA O FFICINA DE ANTONIO GOMES. I M. Dec. LXXXVIII. J
Com LieenF' da Real Mew da Co missao Ge- / ral sobre 0 Exame, e Censura dos LivTOS. I
Vende-se encndernado em todds as Aulas de / ler desle Reino, E lambem na Cidade de Lis- /
boa em C/lZll do Author Ii Magdalena, e eazas / do Exceltentissimo Senhor Conde do Redinha.
C UN HA, Joan Pinheiro Freire da: Breve Tratttdo da Orthografia para os que nao ftequentdrao
OJ estudos au Dialogos sabre as mais principaes &gras da Orthografia, uteis para 0 Povo
menos instruldo, e para os que nao undo ftequentado as Aulas, se aehao empregados nos
Eseritorios publieos, e dezeiao acerlar na praxe sem grande multiplicidade de regras, que nao
Ihes sao face;s de eomprehender, e muilo mais proveitdzos aos mminos, que ftequentao as
Eseolas: 7.~ impressao, Na Officina de Antonio Gomes, Lisboa, 1792.
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Pinheiro Freire da: BREVE TRATADO I DA I ORTHOGRAFIA I PARA OS
QUE NAO FREQUEN- I TARAO OS ESTUDOS, I OU DIALOGOS I Sob" as mair

CUNHA, Joao

principaes Regras do Ortho-I grafia uteis para 0 Povo menos instruf- I do, que dezeja aeerlar
na praxe smJ I grande rnultiplicidade de preeeitos, que I nao lhe sao foeeis de comprehender,
e I muito mais proveitdzos aos Meninos, I que ftequ enta6 as Escows. / SEU AUTHOR I
jOAO PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA, I Professor Publico de G"unmarica I Latina,
e Portugueza II Oitava Impressa5. I LISBOA: M. DCCC. XlII. I N A TYPOGRAPHlA
LACERDINA / Rua da Condes:a ao Carma N.o 19 / Com licen fa do Meza do Desembargo
I do Pafo. (Vl, 298, [XXIX] pp.)
C UNHA, Joao Pinheiro Freire da: BREVE TRATADO I DA I ORTHOGRAFIA I PARA OS
QUE NAO FREQUENTARAOI OS ESTUDOS, IOU DIALOGOSISOBREAS MAIS
PRINCIPAES REGRAS DA I ORTHOGRAFIA I Uteir para 0 povo mmor inrtruido, que
deze- / ja aurtar na praxe sem grande multiplici- / dade de preu itos, que nao lhe sao focds /
de comprehmder, e muito maisproveitozos / aos Mminos, que ftequenta6 as EscoIas, I SEU
AUTHOR I jOAO PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA. I Professor Publi co de
Grammatica / Latina, e Portugueza. II OITAVA IMPRESSAO MAlS ACCRESCENTA DA. I LISBOA,
ANNO 1814. I NA NOVA IMPRESSAO DA VI UVA NEVES E FILHOS, I Com licmfa da Meza do
Desembargo do Pafo. / Vendr-se na Aula Pinheiriense f..J na Rua dos Ourives da Prata N. 0
69. (VIII, 298, [XXIX J pp. )
Joao Pinheiro Freire da: BREVE TRATADO I DA I ORTHOGRAFIA I PARA OS
QUE NAO FREQUEN-I TARAO OS ESTUDOS, I OU DIALOGOS I Sobre as mair
principaes &gras do Ortho-I grafia uteis para 0 Povo menos instruf~ / do, que dezeja aurtar

C UNHA,

na praxe scm I grande multiplicidade de preuitos, que I nao Ihe sao facris de comprehender,
e I muito mais proveitozos aos Meninos, I que ftequentao as Eseolas. I SEU AUTHOR /
jOAO PINHEIRO FREIRE I DA CUNHA, I Professor Publico de Gramm'tica J Latina,
e Porrugueza /I Nona Impressao. / Lisboa: M. DCCC. XV I NA TVI'OGRAPHlA U CEIIDI NA,
I Rua da Condes:a ao Carmo N, 0 19 I Com licenta do Meza do Desembargo I do Pafo.
(VI, 298, [XXIX] pp.)

A obra principal de PI NHEIRO compreende entre 69 c 298 paginas que por sua
parte apresentam entre IX (J 770), XIV (J 778) e XIX (18 I 3) di:ilogos. Ate as"tima
edi~iio (J 792) ainda houve uma correcl'iio e amp]ia~ao constante, cnquanto as tres
edic;oes posreriores ja nao sofreram revisoes significantes, Contrario ao que promere
o titulo, 0 auror nao se limita a natar apenas de quest6es ortograficas. Assim, nos
primeiros capltulos estamos perante uma introduc;ao mais ou menos geral de
conceitos gramaticais, expondo-se p.ex, as partes da oracyao, a morfologia
(substantivos, verbos etc.). S6 por volta do quarto di:ilogo e que a ortografia chega
a ser 0 terna dominante.
Provavelmente ja antes da impressao da primeira edi~ao do Breve Tratado PINHEIRO
tinha escrito a seguinte obra que s6 se encontra conservado em forma manuscrita:
C UNHA, Joao Pinheiro Freire da: Novo Methodo I De I Grammatiea PortugueZA, I Composto,
e offirecido / Ao Ex;. mo, R. mo Snr. D. Thomaz de Almeida I do comelho de S. Magestade
Fidelissima, seu Sl4miiher I da Cortina, Principal Primario ria Santa 19reja de I Lisboa. e
Director Geral dos Estudos nestes &inos de / Portugal, e feus Dominios
&c. drc. I Por I
Joao Pinheiro Freyre da Cunha, I Professor de Grammatica Latina nesta Corte, / E natural
dA menna. I Resumido, e utila lodos, prindpalmente dquelks, que nas I b eolas aprendem os
primeiros elementos Literarios, e aspirao I ao exercicio das Belas Letras. Manuscrito da
Biblioteca Publica e Arquivo Distrital de Evora, Cod. CXIII I 2-25.

ere.
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A criacrao deste manuscrito nao deve ser anterior a Maio de 1760
1
50
d
.
.
d
"
1
5
a 1771 ,sen a que a pnmelra ata parece malS provave .

49

nem posterior

Para explicitar as rda,6es entre as duas obras, parece indicado comparar trechos
escolhidos do Novo Methodo, da segunda e de uma das ultimas edi,6es do Breve

Tratado. resumindo brevemente 0 resulrado:

~ovo Methodo da Grammatica Breve Tratado (1770)
P. Que coi,a he ora,a5?
R. He hum ajuntamento de
palavras, com que nos

Breve TraMdo (1813)

P. Que coi,a he OraraO?
P. Que coi,a he Ora,a5?
R. He hum ajuntamento de R. 0 ajuntamento de palavras,
palavras, que bastem para fazer 0 que fazem 0 semido, com que

explicamosi affirmando, au

sentido, com que nos explicamos. nos explicimos, au esteja6 radas
negando de alguem alguma ou esteja5 todas daras, ou algas claras, au algumas occultas, que
coiza como Eu tenho saude. occultas, que haja6 de se cntender, se entenda6, v.g: OJ meninoJ
)oa6 na6 sabe a li,a6. &c. como : OJ meninoJ amao JeUJ amao Jeu! MeJtreJ. OJcuidtuilJlDJ

(fol. 23 a)

Mestre!. Os cuidadozos sahem a sahem a lirao. Os preguipizos
lirao. Os preguirozos nao. Onde naii. Na ultima Ora,a5 se faz 0
nesta ultima o ra~a6 se faz a sentido, estando occultas, e
senudo, estando occultas, que se entendidas as mesmas palavras
entendem ourra vez as mesmas sahem a lira6: desta sorte: Os

palavras sahem a lira6: desta sotte: prrguirozos naii sahem a lifa5.
Os pregllirozos noD sabem a lira5. (p. Is.)
(p. 2)
P. Que coi,a he Otthografia, c
dondc traz a sua origem?
R. Orthografia traz a origem
das palavras gregas Orthos" que
significa bern, e de Grapho, que

P. Orthografia, dondc !taz a sua P. Orthografia, dondc traz a
origem, e de que trata?
R. Orthografia, que traz a origem
das palavras Gregas Orthos, que
significa bern, e de Grapho, que

origem, e de que trata'
R. Orthografia, que Iraz a
origem das palavras Gregas
Orthos, que significa bern, e de

significa escrever: trara. e ensina significa tJcrtlJer: trata. e esina (sic)

Grapho, que significa eJcrtlJeT,
cada huma das Letras, com que cada ha das letras, com que se ha trata, e ensina cada huma das
se hade <pronunciar ou> de escrever bern. e rectamente letras, corn que se ha de escrever
escrever bern, e rectamente qualquer palavra, e a Puntua,a5 bern, e rectamente qualquer

qualquer palavra, ou dic,a5. dos Periodos. (p. 57s.)
(fol. 25a)

palavra, e a Pontua,a5 do
Periodo. (p. 53)

49 Foi 56

par esta altura que PINHEIRO, como ja referimos, tinha feiro as exames de gramatica latina
e pode usar do drulo de professor publico, vista que parece poueo provavei que a tenha feito antes
de efectivamente possui. lo.
50 a principal D. Tomas de ALMEIDA que se encontra mencionado na dedicat6ria do manuscrito
deteve a cargo de Director Geral dos Estudos entre 1759 e 1771. A possibilidade de uma data~o
~osterjor pareee portamo excluida.
I CUNHA: MmuJrias ( 1804: 4) anO[a 0 scguime: «Semp" (lJ id~as dest~ ProftJsor naturalmmu
propmderao para fl concatenafao do S}Jtema Grammatical ria nOSJfl Linguagem, qu~ hoje Jeguimos. fa
em J758. Jendo ainda Congregado, tinhao por elk sido delineados os primt:iros trafOJ das mas rejlt:Xols
Jobre eJte AJmmpto (... Ele igualmeme fala das preoeupacy6es constantes par parte de PINHErRO de
formar a juvenrude mediame uma gramarica portuguesa filos6fica (IDEM idem, p. 5). Se e llcito

»,.
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P. A1guma palavra principia, au
acaba em letra dabrada?
R. Nenhuma palavra principia,
au acaba em letra dabrada,
fazenda huma so syllaba au
consoante, au vogal: excepto a

palavra, que acaba no dipthanga
de ai, que por ter dipthanga vale
de hum 56 sam, como hurna 56
52
letra . {fal. 112 b}

•

•

•

P. No prinCIpIa, au fim da
palavra, dabra5-se as letras?
R. Nenhiia palavra principia, au
acaba em letra do brad a
consoante, au vagal: excepto as
que acabaa no diphtanga de aa,
como Mal/haa, Irmaii, &c. cuja
ultima syllaba por ser diptonga
vale par ha s6letra. {p. 69s.}

P. No prindpia, au fim da
palavra, dabraa-se as letras?
R. Nenhuma palavra principia,
au acaba em letra dabrada
Consoante, all Vagal: excepto
no Dithanga de aa, v.g:

Mal/hait, Irmaii, &c. que senda
Dithanga vale par huma so
letra. {p. 73}

Nestes trechos que, admitamos, foram escolhidos de maneira urn poueo arbitraria,
podemos constatar algumas correspondencias. Com efeito, 0 Breve Tratado, pelo
menos a partir da segunda edic;ao, parece ser mais orientado para ser geralmente

percebido par pessoas menos especializadas. Nao obstante, achamos 6bvio que a
estrutura e apresentac;ao das duas obras corresponde consideravelmente, mas tendo
em vista, apesar de qualquer interferencia possivel, que cada uma das duas obras

naturalmente da especial relevo a exposis:a,o da gramarica {Novo M ethodo}, au seja,
da ortografia {Breve Tratado}. Dadas estas caractedsticas acharnos {sob ressalva de
urna ocupa~ao rnais aprofundada de critica textual ainda por fazer} que 0 Novo
Methodo com urn e1evado grau de probabilidade serviu de base para 0 Breve Ti'tltado,
sendo que 0 autor na cria~ao desta ultima obra tinha aurnentado a explicas:a,o de
certos pontos, isto
53
ortogra fila .

e,

adoptado as necessidades especiais de urn tratado de

3 Notas finais
Com 0 que expusernos ate agora esperarnos ter provado que a Academia Orthogrdfica
Portugueza e as obras que sairam no ambito dela, apesar de serem maioritariamente

desconhecidas, nao deixarn de ser interessantes. A

triparti~ao

das actividades dela

julgar que estas preocupayoes se referem ao Novo Methodo, ja nao parcce ser possive! comprova-Io.
Existe, contudo, essa possibilidade, considerando-se que tanto a dedicat6ria como a prcfacio possaro
datar de tempos postcriores ao tcmpo no qual foi escrita a obra.
~2 A respeim disso PINHEIRO anorou na nota de rodape: ((Quando dizemos amalia-a ensinalla-a elc.
nao he acabar em duas vogaes; porque 0 ultimo It he 0 nosso artigo, que serve de Relativo, e sao duas
paiavrtlS>'. (idem, Nuvo Methodo, fol. 112 b).
53 Lamentavc1mente ainda nao nos foi possive! ver a primeira cdiy3.o que saiu sob 0 pseud6nimo.
Dadas as interferencias textuais que se nos apresentam nas duas obras presenres, julgamos de qualqucr
maneira ikiro supor tambem para a primeira edis:ao, impressa em 1769 (62 pp.), como fonce 0
Novo Methodo (116 fols.). Naruralmenre oferece-sc a possibil idade de que 0 NolJO Methodo tenha
sido feim como rcdacy3.o da primeira ediljiio. Estamos, parem, convcncidos de que estc caso especiaImenre devido a quest6es de cronologia- deveria ser cansiderado a hip6tese menos provavel.
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constitui
especialmente do ponto de vista da hist6ria da lingua
urn aspecto
de grande importancia pelo qual ela se distingue de outras organiza~6es de seu
tempo.
Naturalmcnte permanece (ainda) a duvida de como e quando terminaram as

actividades da Academia Orthogrdfica Portugueza. Parece ser uma razao posslvel,
partindo dos elementos de que hoje dispomos, a morte do fundador e motor da
organizacrao que provavelmente tera de ser situada em 1811. Seria, neste contexto,

de maior interesse saber algo (mais) sobre a rela~ao entre a Academia Orthogrdfica
Portugueza e a mais j ovem Academia das Ci~ncias (fUndada em 1779) e geralmente
sobre 0 relacionamento com as autoridades da epoca de 1772 a 1811 (e seguintes?).
Por enquanto, tudo isso tera. de permanecer no escuro, mas evidentemente motiva
uma ocupacrao mais intensiva com esta curiosa associacyao do Portugal dos s~culos

XVIII e XIX. E precisamente 0 que pretendemos fazer na nossa tese de
doutoramento que estamos a preparar na Universidade de Tiibingen (Alemanha):
preencher radas as lacunas que se nos apresentam quando nos ocupamos com a

Academia Orthogrdfica Portugueza.
4 Bibliografta selecta
4.1

54

[)ocurnentos

Registos Paroquiais: Frcgucsia de Santa Engdcia de Lisboa: B7. AN.T.T., Lisboa.
Chancclaria de D. Jose - Carta de !egitinzariio para 0 filho de fOliO Pinheiro Freire, do m~mo nome:
1 de Abril de 1753. A.N.T.T., Lisboa: Livro 90, foJ. 63.
Arquivo da Universidade de Coimbra - Livro de Matrfculas 1758-1759, IV/l.aD/IIIV129,
foJ. 13v.
Arquivo da Universidade de Coimbra - Livro de Macrfcuias 1759- 1760, IV/ l.aDIIIIV/30 .
foJ. 13v.

4.2

Monografias

Ant6nio Alberto Banha de: A Riforma Pombolina dos Estudos Secunddrios (I759-1771).
(Contribuirlio para a historia da pedagogia em Portugal). 1°. Volumt' (A Reforma) 2." Parte. Acta
Universitatis Conimbrigensis, Por ordem da Universidade, Coimbra, 1984.
CARVALHO, R6mulo de: Hi!toria do Emino t'm Portugal. Desde a fimdariio da Nacionalidadt' atl 0
jim do regime de Salazar-Caetano, Fundas:ao Calouste Gulbenkjan, Lisboa: 1986.
CUNHA, Fra ncisco Pi nheiro Freire da: Memorias da Academia Orthogrdfica Portugueza tit' Pinht'iro:
Na Officin a de Antonio Rodrigues Galhardo , Lisboa, 1804.
FEIJO, )oao de Morais Madureira: EXPLICATIONES lIN OMNES PARTES I Totius Artir. I R. P.
EMMANUELIS ALVAREZ Ie Societale jESU, I AD USUM I EXCELLENTISSIMII DUCIS
ALLAFONENSIS, I Exposi t'" aMagisrro suo I JOANNE DE MORAES MADUREYRA FEYjO;
/ Ex Ordint Divi Petri Saeerdole, Philosopho. I ae Theologo, / Et olim in przclarissima Societace
)ESU I Rhetorices Pr",ceptore. 1/ ULYSSIPONE OCCIDENTAL!, I Ex Prado MICHAELIS
RODRIG UES. I M. DCC. XXIX. I Cum focu/tate SuperioTlim.
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KEMMLER, Rolf: Esboro para uma Hiswria ria Ortograjia Portuguesa. 0 texto metaortogrdjico e a
periodizafdo ria ortografia do seculo Xl-7 ate aos preltldios da primeira reforma ortogrdjica de 1911.
Tese de Mestrado inedita polifotocopiada na cadcira de Filologia Romanica I (Portugues) na
Neuphilologische Fakuldit cia Eberhard-Karls-Universicit Tubingen, Prof. Dr. Brigirre SCHLlEBENLANGE, apresemada em Mar~o de 1996.
KEMMLER, Rolf: «Orthographieunterricht, Sprachkurse und Normendiskussion im Portugal des
18. Und 19. Jahrhunderts: die Academia Orthogrdfica Portugueza),. Scparata de EN DRUSCHAT,
Annette; GARTNER, Eberhard: Untersuchungen zur portugiesischen Sprache. Beitrage zum Deutschen
Lusitanistentag 1995. Beihefte zu Lusorama, 1. Reihe, 7. Band, TFMJDomus Ediroria Europaea,
Frankfurt am Main, 1996, pp. 63-84.
LOBATO, Antonio Jose dos Reis: Arte de Grammatica ria Lingua Portugue:w: Composta e offireciria ao
III.mo e Exc.mo Senhor Sebastiao Jose de Carvalho e Mello, Ministro e Serretario de Estado de Sua
Magestade Fidelissima ria Repartifao dos Negocios do Reino etc. Duodecima Impressao; Lisboa: Na
Officina cia Viuva Neves e Filhos. 1814.
MAGALHAES, Justino Pereira de: ler e esaroer no mundo rural do antigo regime. urn contributo para a
histOria ria alfobetizafdo e da escolarizafdo em portugal. Universidade do Minho, Instituto de
Educal"io, Braga, 1994.
SCHAFER, Barbara: {,Portugiesische Grammatikschreibung im 18. Jahrhunderv>, in STROSETZKI,
Christoph: Akten des Deutschen Hispanistentages, Gottingen, 28.2.-3-3-1991: Vervuert, Frankfurt/Main, 1993, (Studia Hispanica 2) pp. 277-297.
SPRINGHETfI, Emilio: ,(Storia e fortuna della Gramatica di Emmanuele ALvARES, S. J >J. In Humanitas,
vols. XIJI e XlV, Coimbra, 1961-1962, p. 283-304.
VERDELHO. Telmo [dos Santos]: ,(Historiografia Linguistica e Reforma do Ensino. A prop6sito de
tres centenarios: Manuel ALvAREs, Bento PEREIRA e Marques de POMBAU). Separata de Brigantia,
Revista de Cultura, voL 11, N.O 4. Bragans:a. Outubro-Dezembro de 1982.
VERNEY, LuisAmonio: Verduleiro Metodo de Estudar. Edis:ao organizada pelo Prof. Ant6nio SALGADO
Junior. Volume 1, Estudos Linguisticos, Livraria Sa da Costa, Lisboa: 1949.
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PONTO DE SITUA<;:AO DA GRAMATICA NO NASCIMENTO DA
PRIMEIRA GRAMATICA DA LUSOFONIA, A Gi?AMATlCA DA
LINGUAGEM PORTUGUESA DE FERNA.O DE OLIVEIRA

Carlos da Costa ASSUllfiio
UTAD- Vila &.1

O.Nada mais dificil do que a escalha dum born metoda gramatical para
iniciar os alunos na aprendizagem dum idioma.
Mais ainda, quando esse idioma e a Lingua materna, viva e evolutiva,
onde as regras se aprendem mais com 0 uso do que com a teoria. Teorizar para

outros idiomas torna-se tarela mais f.icil, pais geralmente e mais atraves da preceptiva
que 0 estudante se inicia nessa lingua estrangeira, que the nao
qual os contactos sao, a bern dizer, espora.dicos.

e familiar e com a

Sc hoje poss u{mos excelentes gramaticas para estudo do portugues, desde
a de Cclso C unha/Lindley C intra a de Mario Vilela, para a portugues
camempor~neo, desde a de Napoleao Mendes de Almeida, a de Pilar Vasquez
C uesta, uma das mais eruditas, do ponto de vista hist6rico, desde a Gramatica

Historica de Ismacl d e Lima Coutinho a gramatica de Maria Helena Mateus e
outros, isso nao quer dizer que tenham sido breves nem f.iceis as percursos didacticos
desde as primordios da nossa Lfngua. Foram lentos, acidemados e arduos.

1. De todas as gram"ricas que surgiram na Idade Media, mereceram acolhida
as de Donato e de Prisciano. Elio Donato (350 d.C ), preceptor de Slio Jeronimo,
escrcveuAr.r Grammatica, em duas partes: ars minor, feita de perguntas e respostas,
dcdicada aos principiantes. tratava so mente das partes do discursoj ars maior,

disposta pelo modelo de Carisio. Tal foi a prestigio de Donato na Idade Media
com a sua obra que

0

seu nome passou tambem a significar gramatica. Vieram

d epois as Imtitutiones Grammaticae de Prisciano (500 d.C), em 18livros, catorze
dos quais dedicados as partes do discurso. Neste Iamoso livro de Prisciano, ainda
hoje citada por gramaticos e linguistas, somente os dois ultimas !ivros tratavam de

simaxe, mesmo assim ainda preso

a orienta~iio antiga de Apolonio Dfscolo (130

d.C.) que da constructio latina tinha concep<;ao meramente mecanica - agrupamento

de palavras.
Ora, a morfologia, a lexicografia, a ortografia, nos estudos das Hnguas, sao
mais faceis que a sintaxe. Nao rnerece ser assinalado 0 facto caracteristico, na Ifngua
porruguesa, de que, ate hoje, sao muira poucos os estudos sobre estes assuntos e

-

sobre a sintaxe historica. E que someme a partir do advento da Ciencia da
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Linguagem, com Bopp e Diez, surgiram respeidyeis estudos de sintaxe,
principalmente na Alemanha, com Delbriick.
A obra de Prisciano teve imensa influencia na Idade Media, muito
particularmente na !tilia e em Portugal, segundo se vo do Index codicum bibliotecae
Alcobatiae, Lisboa, 1775, onde apatecem os trabalhos de Prisciano (seculo V) e de
Papias (seculo XI)!, entre outros, autores enta~ muito lidos pelos monges de
Alcoba,a, nas aulas de latim. Da obra de Prisciano, fez Ribano Mauro, arcebispo
de Moglincia, no seculo VII, urn resumo (Excerptio), trabalho que na Idade Media
foi muito usado.
Ainda na Idade Media (1199), aparece uma gramatica sob 0 titulo - Doctrinale
- de Alexandre de Villedieu, dividida em Orthographia, Etymologia, Dyasintastica
(sintaxe) e Prosodia. Na etimologia estava a morfologia, isto e, as partes da orac;ao.
Tal divisao perdurou ate os fins do seculo XVIII, conforme se vo na Arte da
Grammatica da Lingua Portugueza de Lobato (1770)' e na Gramdtica Latina de
vossio. Kroll afirma que 0 livro de Villedieu foi composto em hexametros, sob a
influencia de Donato, e Bcou preso a rotina e muito embrulhado em subtilezas
dialecticas' ; todavia, Leite de Vasconcelos dedara que 0 livro teve grande divulgac;ao
na Idade Media, - 0 que confirma 0 asserto de que aquele foi urn tempo em que 0
estudo do latim se baralhou nas malhas da escolastica e dominou 0 pensamento de
que urn born gramatico havia for,osamente de ser pessimo teologo' .
A gramatica portuguesa renascentista tern como Fontes principais Prisciano
e Donato, os grammatici antiqui e, Villedieu. Estudos realizados por Carolina
Michaelis, Antonio Cruz, Mario Martins, Avelino de Jesus Costa, Artur Moreira
de Sa, Francisco da Gama Caeiro, Jose Mattoso, e recentemente Telmo Verdelho,
entre outros, dizem-nos que a produs:ao gramatical portuguesa anterior a meados
do sec. XIV e bastante reduzida; no entanto, foi com aArs Grammatica de Donato,
as Institutiones Grammaticae de Prisciano e mais tarde 0 Doctrinale de Villedieu,
que a lingua portuguesa foi ganhando a consciencia de ser lingua e que aos poucos
come,? a ser utilizada peIo povo e, como resultado, aparece a primeira sistemarizac;ao
da lingua, em 1536, com a publicac;ao da" Grammatica da Lingoagem Portuguesa",
de Fernao de Oliveira, 0 primeiro gramatico da lusofonia.
as Codices, obras valiosissimas da Biblioteca Nacional e de Oxford, que a
seguir se enunciam, contem muita informac;ao sobre as primeiras gramaticas:

I

2

3

4

Cf. Jose Leite de Vasconcelos -A Filologia Portuguesa, Bcrrrand, Lisboa, 1888, p. 25. a mesmo trabalho de
Leite de Vasconcelos reapareceu refundido nos Opmcuws, vol. IV, Imprcnsa da Univcrsidade. Coimbra,
1929.
Cf. Antonio Jose dos Reis: Art~ da Grammatica da lingua portugueza. - composta e offeree ida ao II.mo sr.
Sebastiiio Jose de Carvalho e Melo, Marquez de Pombal, etc., Lisboa, na Reg. Off. Imp. , 1802, p. 1.
Cf. Wilheim Kroll, Historia da fa Filolngia Cldssica, p. 95.
Cf. Leite de Vasconcelos - Fiklogia, p. 24. Lembre~se 0 famoso sonho de Siio Jeronimo, quando Cristo Ihe
aparece e pergunra se a douror era cristao. Simf Respondera. "Ciceromianus (s, non Christianus"" ~ fora a
resposta condenadora.
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1.

Papias' , vocabuhirio em pergaminho de letra francesa, sec. XII, sec.

2

XIII e a respectiva gramatica nos f6lios (155-219)6;
0 Derivationes, dicionario alfabetico e etimol6gico, de Uguccione de
Pisa7 ,•

3.

Duas Gramdticas de Prisciano;

4.
5.
6.

0 Graecismus de Evrard de Bhhune,1212 (cod. 204, de 71 f6Iios);
0 Doctrinale de Alexandre Villedieu (c6d.52);
Dois Glosarios latino>' (c6d. 151, de 151 f6lios, sec. XIII), atribuldos
a Alexandre Villedieu;

7.
8.

GI6suias ao Graecismus, (cod. 204, de 71 f6lios , sec. XIV, 2" metade);
As Notabilia gramaticais aleobacenses (cod. ale. 47 e 79),1427; este,
de 1488, comem anota,6es a gramatica latina, acompanhadas de
exemplifica<;iio em portugues; a primeiro de formas epistolares, que
no dizer de Kristeller II e urn dos gerrnes ferazes do Humanisrno, ao
conseguir transpor para a redacc;:ao das canas a estrutura que Cicero
rescrvava prosa orat6ria" 9 ;

a

9.

10.
II.

As Materies gramaticais de Ant6nio Martins publicadas com a grarnatica
de Pastrana (0 Thesaurus Pauperum siue Speculum Puerorum) impressa
em Lisboa, 1 a edi,iio em Portugal par Valentim Fernandes, em 149710 ;
Normas de prosodia em harmonia com as usos de Claraval (manuscritos
com as numeros 37 e 149)" ;
Os Comentarios de Pedro Rombo que acampanham, ao modo de
csc61ios, a gramatica de Pastrana 12 ;

12.
13
14.

A sintese que Pedro Rambo elaborou das Materies de Ant6nio Martins
e publicada tam bern em anexo a gram:lrica de Pastrana";
0 manuscrito Gramarical (fols.7-7v, Col. Digby, 26, Bodleyan Library,
Oxford, sec. XIV);
0 manuscrito gramatical (fols.76-82v), no mesmo c6dice do manuscrito

C( C6d. Alcob. CCCXCll- CCCXCIV/424-426. A edi~o e, segundo P.S. Alen, dos finais do sec. XV:
Papias. Vocabularium, Milaa, 1476.
6 Cf. Amadeu Rodrigues Torres, Das fronuiras u rn gramdtica agramdtica urn fronuiras. Contributo para a
grarnatologia frauco -ponuglleJa, Paris , Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culture! Portugais, 1983.
p. 635·637.
, Cf C6d . Alrob. CCCXCV/227.
• Cf COd. Akob. CCCXCIV/204.
9
Cf. Cf. Paula. Kristcllcr, Rmnaissance Thought and its JOllrW, New York., M. Mooney, 1979, pp.85 e S5.,
230 C 55 .; Cf. Amadeu Tortes OC p. 637.
10 Anronii Manini, primi quondam huius artis Pastranac in alma Universitatc Ulixbonensi praeceptoris, Matcrierum edirio a Baculo Caccorum Breviter collccla, Lisboa, Valentim Fernandes, 1947. (BNL. inc. 1427)
" Cf. C6d. A1rob. CCLXJII37 , CCXLIII49.
11 No Compendium breve C
t utile siue tractatus imimlams Thesaurus Pauperum siue Speculum Puerorum .
Editum a magistro lohanne dc Pastrana, Lisboa, Valemim Fernandes,1947 (BNL. inc. 1425).
13 Matcriarum editia ex Baculo Caecorum a Petro Rambo in Anibus Bacca1ario breviter collecta, Lishoa,
Valenti m Fernandes, 1948 (BNi., inc. 1426).
~
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anterior, escrito em portugues com 0 titulo "Reglas pera enformarmos os

menynos en latin".
Foi

gra~

a publica,ao pela Biblioteca Nacional

do Canilogo dos C6dices

Alcobacenses e pelo conhecimento dos manuscriros de Digby que fid.mos a saber
quais os autores latinos mais conhecidos dos m es tres portugueses. 0 culto dos
gramaticos latinos, em especial, como ja referimos, Donato, Prisciano e Villedieu,
leva 0 gramatico castelhano, Antonio Nebrija, a afirmar que" De entre os antigos,
tern em conra Diomedes, Foca, Servio, Prisciano, Donato; de entre os mais recentes,

Alexandre, Evenardo,

0

Catholicon"!'.

Foi gracras a estes documentos, que reunem observacr6es gramaticais muito
importantes, que tomamos conhecimento de aspectos nucleares da gramatica, como
sejam, entre outros, as partes do discurso: verba e suas conjugac;:6es paradigmaticas,
os genera verbais, as personae, as figurae, a distincrao entre tempos verbais, os

adverbios, as preposi,oes, os graus dos nomes; a sintaxe (a cOnStrU,ao) da frase,
principalmente nas notabilia, morfologia e sintaxe verbais, a gramatica "figurativa"
(metaplasmo, [rapos e schemata), vida cultural do tempo.
Para Keit Percival 15 "sao relevanres para a teoria gramatical renascentista
certas correntes na rrarucrao gramatical na Europa meridional (oeste caso a Provenc;:a
eo norte da Italia) que coexistiram em parte com 0 desenvolvimento da gramatica
modista naAlemanha e no norte de Francra. Foi de facto esta versao meridional da

tradi,ao gramatical ocidental que, ao florescer nos seculos XlII e XlV, forneceu
fundamenta,ao te6rica as pradu,oes gramaticais humanistas do seculo
Pode,

xv.

portanto, considerar-se a lingulstica renascentista como nao sendo senao urn passo
ulterior da teoria gramatical medieval, uma simples manifestac;:ao de uma variedade

local da gramatica da Idade Media" !6 .
Percival termina afirmando que "a teoria lingulstica renascentista tern as
suas origens numa tradicrao escrita gramatical e lexicografica que emerge na ltalia
e na Proveocra do seculo XI e se desenvolveu ate urn determinado grau,

independentemente da tradi,ao setentrional (familiar) representada pelos tratados
modistas e pelas gram,hieas em verso (0 Doutrinal de Alexandre Villedieu e 0
Grecismo de Evenrardo de Betunia}"1 7.

14

Cf. Antonio Nebrija, lntroduction~s in latinam grammatic~m, Logronho, Imp. Arnaldo Guilherme, 1508,

IS

fol.A4.
Cf. W. K Percival, Th~ Grammatical Tradition and the Riu ojVernacu/ars, in Thomas A. Scbcok, Current
Trends in Linguistics, vol. 13, Haia-Paris, Mouton, 1975, p. 231.

16

17

Cf. k. Prcvival 0. C. p. 231 , in Manuel Saraiva Barreto, Antecedentes Medicvais da Gramatica Renasccntista
in 0 Humanismo Porrugues 1500-1600, II Ccntenario daAcademia das Cicncias de Lisboa, 1988, p. 166.
In Spain and POrtugal the pre-humanistic grammar of Juan Pastrana (the compendium grammatice) was
still popular in the sixteenth century in spite of the impact of the works of the humanist Antonio de
Nebrija". W. Keith. Percival, "Gramatical tradition", Current Trends, 1975, p. 240.
lbid~m, p. 233 .
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A gramatica renascentista portuguesa aparece-nos assim como uma espeeie

de ponto de chegada de todo urn processo evolutivo que culmina com os humanistas
que a reorganizam e orientam. Oeste modo a gramatica ja niio e apenas a descri~iio
do funcionamento da lfngua; niio e apenas ars que os escolasticos gostavam de
definir como sendo " ... plurium praeceptorum collectio ad unum finem
tendentium" 18 . A gramatica e, esseneialmente, urn meio didactico e par isso deve

ser organizada em fi.m~iio do aprendente. A este prop6sito. Aldo Scaglione lembra
que "urn manual medieval era 0 instrumento do professor dirigido 11 prepara~iio
de futuros professores. de leitura complexa mesmo que 0 assunto fosse. em algum
senti do, elementar. Ao contrario, a manual humanista era para 0 estudante, pela
qu::::: sera necessariamente mais faeil de ler, ao mesma tempo que a estudante era

alvo de uma pedagogia que 0 considerava mais como futuro cidadiio do que futuro 39rofessor ou academico profissional" 19 .
Desta forma a gramatica medieval vai perdendo. pouco a pouco. os elementos
herdados dos modistas: a atitude filosofante no estudo da l!ngua. transformando
esta num pretexto para disputas metaffsicas e logicas; a defini~iio dos termos do
aparelho metalingufstico que se reduzira ao minima; a anulacraa das excursos onde
cabiam as controversias sabre quest6es de metodo au relativas a defesa da coesao
de todo urn edificio interpretativo; a pr6pria sintaxe, essa notavel e verdadeiramente
original cria~ao dos gramaticos dos modi significandi -a diassintactica-, ver-se-a
objecro de excis6es sucessivas ate quase se reencontrar corn a arcaica "sintaxe
regencial" dos antiqui como Prisciano ou, mesmo, com 0 modelo que este

confessadamente quis imitar. a Peri Sintaxeos de Apolonio Discolo. 0 autor anonimo
dos finais do seculo XIII a quem ficamos a dever a afirma~iio de que "os gramaticos
devern aplicar-se sobretudo ao estudo da constru<?o" (studium grammaticorum
praeeipue circa constructionem uersaturO) nao ficara esquecido pelos gramaticos

do soculo XVI. como urn Esreviio Cavaleiro ou urn Francisco Sanchez de las
Brozas"21.
Era necessaria e urgente que a aprendizagem do Portugues se fizesse por

uma gramatica portuguesa. No final do seculo XV aparecem capias manuscritas
das Regulae Grammaticales (1414) de Guarino Verona e os Rudimenta Grammatices
(1468) de Nicolau Perotti que viio ser os grandes motores da renova~iio gramatical
portuguesa.
Em 1449. siio adquiridos por D. Afonso V "do us livros de grammatica darte
nova" e, em 1450, "hum livro de grammatica nova"22.
I~
19

20
21

21

Cf. AIda D . Scaglione . Art Crammatica, Haia· P3ris, 1970, p. 25.
!d. ibidem, p. 26.
Cf. Trurot, writs de Divers MamlJcriu Latim, Paris, 1969 (rcimp.: Minerva, Francfane. 1964), p. 213.
Cf. Manuel Saraiva Barreto, D.C p. 167.168.
CE. ANTI, Lcitura Nova. Extras,"Quir3'rao a Gont.jalo Eanes tcsourciro das iffantes dona Catarina c dona
loana .. ." cujo treslado tern inkio no fol .. LXII v, col. 1. As passagens citadas encontram·se, respectivamente,
no fol. LXIII, col. I, Iinhas 8·9 e LXIV/V, col. I, linhas 30·31.
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Pda segunda vez, em Portugal , aparecem as exprcss6es "arte nova",
"grammatica dane nova", Hgrammarica nova" dado que, ja em 1442, em documento
notarial e referido por Ant6nio Martins, Beja, aparece a designa,ao "m estre de
grammatica nova"23 .
Esta renovac;:ao dos esrudos gramaticais ja e relevanre e significariva 21 •
Contrapondo com esta tentativa de vcrnaculizac;:ao da lingua, existiam, ja na cpoca,
os puristas latinos que se encontravam num polo oposto e cujo principal m entor
era Louren,o Valla (1444) e cujo objectivo principal era defender urn usus assente
nos auto res latinos classicos 25 .
A tarefa realizada por Guarino e Peroti, defendendo uma gramatica da lingua
materna, tern conrinuidade em Joao Vaz, nos seus In grammaticae rudimentis
commentarii. Oiz na introdu,ao "decidi empreender tal tarefa [a composi,ao dos
commentari,l depois de reflectir sobre 0 imenso trabalho a que, hoje em dia, sao os
nossos estuclantes sujeitos sem que por isso sejam guiaclos ao longo daqueles
caminhos que rapidamenre conduzem a larga via de onde os atalhos se 3vistam" 26 .
Estevao Cavaleiro, mais tarde, no pro logo da sua nova Grammatices Mariae
Matris Dei Virginis ars (1516), tern precisamente a mesma opiniiio e cita, pela
positiva, gramaticos mais recentes como a proprio Valla e Nebrija, entre o urros27 ,
quando ja tinha saido a lume a primeira sisrematizac;:ao de uma lingua romanica, a
Grammatica Castellana (1492) de Ant6nio Nebrija28 •
A lingua portuguesa esperaria ate 1536, data da 1a edis:iio d a Grammatica da

H

l~

1'1

26

17

28

C( A. Moreira de Sa, Chartularium Universitatis Porrugalensis, voL IV, Lisboa, 1970. pp. 347-348, citado
por A. S, Barreto, G,C, p.169
"This slow development of humanism, its co-existence over quite a long period of time with scholast icism , is importam for its effect on grammatical theory fo r it means that many grammarians receivcd a
Scholastic train ing and retained elemems of m edieval practice in their works" G. A. Padley, Grammatical
theory in Westtrn Europe 1500-1700, Cambridge, 1976, p.G.
Valla egeralmeme cirado nas gr:unaticas iatinas portuguesas do sec. XVI. Nome iam-no: Esthao Cavaleiro,
Maximo de Sousa, Andre de Resende. Jeronimo Cardoso. Ferna ndo Soares Homcm. Nao sed rnrefa fa.cil
dar coma da recepliao que este autor (eve em POrtugal no sec. XVI enos scguintes. Acrcscentarcmos
apenas como significativo exemplo a especial referancia que Ihe dcdica 0 Infante D. Duarte na Grafiio em
louvor da Filo fojia proferida no colegio da Costa (antes 10 dc Nov. de 1543):
"Entre hos Grammarieos Nebrissente Isic! dos Espanhoe5 mais docro, Prisciliano/sic! nom mcnos antigo
que e1egante, Diomedes, D onaro, Servio, Linacro, Peroro, e os rnais que nesta arte fl oreceram 5e devem de
ler. Esqueciame Lourenlio de Valla 0 qual diame de rodos ouvera de nomcar 0 qual nom sey 51! recehco
ranta ho nrra das Musas em sua singular doquencia quanta Ihe fez em deferrar Isic! a barbaria e resci[U ir 0
Latim a se u antigo primor homem doctissimo em Grcgo e em Latim, c que honrrou as Musas com sua
agudeza". A.M. de Sa, A Universidade de Guimaraes, Paris, 1982, p.20 l. As serias duvidas assi naladas na
liryao filo logica deste texto, precariamente transmirido por A. Caetano de Sousa, oao prcjudicam ao oosso
prop6sito.
Cf. Joao Vaz, Commemarii in grammatica, in arte discendi (t co mpon~fldis carmiflibus, Lisboa, Hermao
C ampos, ISO l, fo l.al.
Cf. AmCrico da CoSta Ramalho, Urn capftulo da hisuJria do humallismo em Portugal· 0 uProloguf" d~ Esuvao
Cavakiro. in Humanitas, Coimbra, Fac. Lctras, XXXIX-XXX( 1977-78),pp.S l-74.
C £ Elio Ant6nio Nebrija, Grammatica Casuihana, Salamanca, 1492.
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Lingoagem Portugttesa de Pernao de Oliveira,

primeiro gramatico da lusofonia" .
Rodrigo de Sa Nogueira a prop6sito desta gramatica diz ''A gramatica de Pernao
de Oliveira (1536) foi a primeira que se publicou em portugu€s; foi a primeira
que se publicou do portugu€s e de urn portugu~s; foi a primeira que se publicou
do portugu€s e em Portugal"30.
Aparecem, a nlvel da literatura, algumas manifesta.yoes contra a predomfnio
da cultura latina; por exemplo, D. Duarte, no Leat Cometheiro, recomenda "grande
cuidado e parcim6nia na adop~ao de palavras da Ifngua latina", apresenrando-se,
assim, no aeertado dizer de Agostinho de Campos, "como a mais antigo defensor
da vernaculidade e 0 mais antigo paladino da nossa linguagem"31 . Na obra acima
referenciada, D. Duarte tern urn capftulo intitulado "Da maneira pera bern tornar
algua leyrura em nossa lynguagem" no qual resume algumas regras de tradu~o ,
destacando-se en tre elas a recornenda.yao expressa a fidelidade do texto, a uriliza.yao
de palavras estritamente portuguesas, nao alatinadas, 0 respeito ao decoro, alem
das exigencias d e clareza, elegancia e eonciSa0 32 •
0

2.Com 0 Renascimento, as lfnguas nacionais passaram a ter virtudes antes
desconhecidas. t. certo que 0 primeiro livro didactico sobre uma Ifngua vulgat da
Europa fora 0 de Biblesworrh (1280), e tambem uma gram,lticae uma poetica que
sc redigiram no proven~al33. Na ltalia, ja Dante Alighieri escrevera La Divina
Commedia no dialecto toscano, - ousadia que the valeu crlticas de latinistas
inconformados corn a ousadia revolucionaria. 0 pr6prio Petrarca, que tambem
cscrevera em toscano, pareee que nenhuma gl6ria esperava dos seus poemas em
vulgar, mas do que escrevera em latim - De Africa. Mas foi Ant6nio de Nebrija
quem, na Espanha, a pediclo dos reis eat6licos, eompusera a primeira gramatica
castelhana, em 1492. Poi 0 primeiro latinista a dedicar-se ao vulgar. Refez, corn
2'1

30

31

31

33

A 1" edic;ao e urn volume de formato medio que consta de 38 folhas inumeradas; porem 0 exemplar da
B.N.1. tern- nas num eradas a lapis; estao distribufdas da scguinte forma: 1 de frontispfcio; 2 de dedicat6ria;
72 de tato c 1 de fecho.
cr. j . Pedro Machado, Bibfiograjia FiltJlOgica Porluguesa, Lisboa, Centro de Estudos Filo16gicos, fichas
n0 465, 1938, onde nos aparece lUna dcscric;ao mais pormenorizada d esta obm.
Sobre a hist6ria ed ito rial desta ohm consultar, rambcm, Amadcu Rodrigues Torres, Actas do II Eneontro
sabre a Hisr6 ria Do minicana, Torno I, Separara 26 - Fernao de Oliveira e a proxima ediflio crftica da
sua"grammalica da Lingoagem Portugzma", Vo l. IV, 1-1 991 , pag. 198. Amadeu Torres, neste arrigo eita
rocias as ed ic;6cs atc 1980, num total de seis. ~ de sal ientar que a mdhor edi~o crftica e de autoria de
Arnadcll Torres, 1989, c scra cssa a que scguiremos nas citar;6es que fizermos.
Cf. Rodrigo S:i N ogueira, " PreBeio", Grammatica da lingoagem portuguesa por Fernao de Oliveira,
3" edir;ao,)ose Fernandes Junior, Lisboa, 1933, p. 7 .
Cf Albino f orjaz de Sampaio et ali i, His/aria da LiuratuTa Portuguesa Ib4StTada, Vol. I, Paris, Aillaud e
Bertrand, 1929, p. 338.
Cf.). Le ite de Vasconcelos, Optisculos, Vol IV: Filologia(Parte 11), Coimbra,lmprensa da Universidade,
1929. p. 863.
Cf. Alben Dauzat, La FiltJsofia del Lmguage, Libreria Y Editorial 'EI Atcneo', Buenos Aires, 1947, p. 147
- fala em Gautier de Biblcsworth. Brunot, no passo citado, supra, fala de Walter de Biblesworth. Walter ~
alcmao; Gamier e trad. franccsa.
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originalidade, a divisao classica das caregorias gramaticais, agora aumentadas para
dez: nome, pronome, artigo, verbo, partielpio, gerundio, nome participial infinito,
preposiriio, adverbio, conjunriio. Repes a interjeifiio no quadro dos adverbios e
justificou eruditamente porque se afastara da tradi):ao latina 3<i •
Ern 1525, Pietro Bembo escreveu ern Veneza - Le Prose della volgar ltngua onde propoe a fala de Florenya como lingua comum de tada a Italia. Ern 1530, ern
Londres, J. Palsgrave publica Esclaircissement de Ia langue franraise, visando ensinar
aos ingleses. 0 doutor Dubois escreveu em larim sobre gramatica francesa 35 em
153l.
3.lnspirado em Nebrija, e mais em Varrio e Quintiliano , a Padre Femia de
Oliveira, em 1936, publica a primeira gramatica cia lingua ponuguesa, adiantandose, assim, a Pierre la Ramee (Ramus). Parece que Femia de Oliveira, homem de
ouvido apurado, escrevera para ensinar a Ungua a estrangeiros, tal e 0 cuidado que
poe em descrever as sons portugueses, a que faz com felicidade, embora naquele
tempo na~ existisse a fonetica organizada cientificarnenre, como hoje.
Fernao de Oliveira, exfmio cultor do portugues do seu tempo, conhecedor
das letras sagradas e profanas, rinha faei! a palavra e ardenre 0 entusiasmo
reformador. Par isto pagou no cireere a ousadia de e10giar as hereges ingleses,
querer distinguir catolicismo de romanismo, e, ainda por cima, condenar a
supremacia papal e a culto das imagens.
Merece seI considerado urn dos maio res porrugueses do seu rem po. Pensador,
erudito e sabio, latinista, renovador da ret6rica de Quintiliano e, afinal, em Portugal, a mostrar-se original em coisas de gramatica36 •
Incompleta e urn tanto assistematiea, a Gramdtica da Linguagem Porhl.guesa
apresenta-se dividida em tees partes: fo~etica e orrografia, morfologia, sintaxe ou
consrru):ao. A fonetica e a ortografia sao as parres mais desenvolvidas em detrimento
da morfologia e da sintaxe e ao esquecimento da quarta parte da gramatica, em
alto reaprec;o no renascimenro, que era a ret6rica, embora aluda de passagem a
qualquer coisa corn e1a relacionado, como a pros6dia e as dicyoes figuradas.
Da 1a parte constam informa,oes foneticas que, no dizer de Sa Nogueira,
nao se podem desprezar: a articulac;ao das vogais e consoantes, precisada com
aproximac;6es eventuais ao castelhano, larim, grego, hebraico e arabe; divergencia
entre a prolac;ao dos sons e a sua imagem grafemica; centro silibico e dirongos;

34

)S

)6

Para a gramatica de Nebrija referimos a ed. feira em Madrid, 1946, por Pascual Galindo Romeo e Luis
Ortiz Mufioz, ern dais volumes. Veja ~se, em particular, 0 Pr61ogo e 0 C ap. I do Liv. III, que estuda a
Etinwlogia c:: a Dicftio.
C f. L Hamburger. I.e Langage et Les Langues. Paris, Payor, 195 1, p. 85 e 86.
Para maiores esclarecimento sobre Fernio de Oliveira, consultc·sc: Grande Enciclopidia Portug/usa e
Brasi/tira, Vol. XIX, p. 363 C 55 .; EncicJoptdia Portugues4 I1ustrada, de Maximiano Lemos. vol. VIII ; Diogo
Barbosa Machado, Bib/iottea LUIirana, 2 a ed., Lisboa , 1931, p. 43; Inocencio da Silva, Diciondrio
Bibliogrdphjeo Portugues, Lisboa, 1859, p. 289 e 290; Henrique Lopes de Mendon~, Livr() ria Fdbrica das
NaUJ, Lisboa, 1898, onde ha exaustivo estudo da vida c cia obra do famosa padre ponugues.
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acentos e suas normas; ortografia e evoluyao; 0 cuidado na intromissao de
estrangeirismas e sua mais capaz adapta yao 37 •
Na Morfologia estuda as palavras ou dic~6es primitivas, compostas e
derivadas; os arcalsmos e neologismas; a valor semantico dos preftxos; as declinac;oes
ou flexDes nominais e verbais; a evoluC;ao semantica dos vocabulos.
A sintaxe, asemelhanfY<! das gramaticas latinas, tern poueo desenvolvimento:
, .
.
apenas paglna e meta.
£. claro que, hoje, pensamos que Fernao de Oliveira deveria ter desenvolvido
mais os temas e que estes deveriam estar melhor distribuldos e melhar sistematizados. 0 pr6prio autor estava consciente dissa e promete varias vezes ao longo
da gramitica que alguns aspectos serao melbor trarados em obras que vid. a publicar,
o que nao aconteceu.
Fernao de Oliveira, homem evoluldo, quis que se estudasse a lfngua
portuguesa independentemente da latina e justificava-se criticando 0 uso do tempo:
"0 estado da fortuna pode conceder ou rirar favor aos estudos liberaes. E esses
estudos fazem mais durar a gloria da terra em que florecem, porque Grecia e Roma
so por isto ainda vivem, porque quando senhoreavam 0 mundo mandaram a
todas as gentes a elies sogeitas aprender suas Iinguas. e em elias escreviam muitas
boas doutrinas; e nao somente 0 que entendiam escreviam nellas, mas tambem
trasladavam par' ellas todo 0 bo que liam em outras. E desra fei~o nos obrigaram
a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurar 0 seu esquecendo-nos do
nosso. Nao fac;amos assi; mas tornemos sobre n6s, agora que he tempo e somas
senbores, porque milbor he que ensinemos a Guine ca que sejamos ensinados de
Roma" 38 .
4. No s<culo XVI surgiu em Portugal uma das mais interessantes escolas
lingulsticas, que chama a aten~o da ciencia filol6gica nao s6 portugueses, mas
tambem estrangeiros e que ja foi obj ecto de muitos estudos par Maria Leonor
Carvalhao Buescu" .
A escola lingulstica que se criou no Portugal renascentista, representada par
Fernao de Oliveira, Joao de Barros, Duarte Nunes de LeaD , resolveu muitos
problemas caracterlsticos para a epoca: os problemas de apologia da sua lingua, os
d e codifica~ao de uma norma, de descri~ao de fonologia, morfologia e sintaxe, de
hist6ria da lingua.

37
,IX

'9

Cf. Amadcu To rres, Dos COdiw Medi~vos a Cramdtica d~ Ferndo d~ O/iv~ird, in Daer/tica, Braga, 1988.
C f. Fernao de O livt:i ra, Gramdticd de Lhlguagwl Po rtuguesa, cd i~o crltico-fac-similada, por Amadeu
Torres, 1989, cap. IV, p. 43.
Vcja-se da aurora: A gra lna/ielllizaiiio das linguas t'xotieas no quadro cultural da Europa thJ Slcuw XVI, in
Rt!viIta dt! Historia Economica ~Soeial, 10 (1982) , 15-28; Baba ou a Ruptura do Signo. Agramdtica do slculo
XVI. Lisboa: Imprcnsa NacionaJ-Casa da Maeda, 1984, p. 360; Gramdticos Portugu~m do strow XVI.
Lisboa: Instituto de C ultura Portuguesa, 1978, 105 p. (Col. Biblioteca Breve - Seric Pensamcnro c Ciencia,
18); Historiografia da LIngua Portuguua. SICflW XVI. Lisboa: Sa da Costa, 1984, 207 p.; a s gramatices
rudimema d~ f olio de Barros, in Arquivos do emtro Cultural Portugub, 4 (1972) , 93-140.
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Com efeita, a grande praeza linguistica de Fernaa de Oliveira e de Jaaa de
Barros, ern especial, foi a de dotarem a lingua porruguesa de urn estatuto que ate
en tao nao poss ula, tornando-se numa lingua da comunicas:ao e urn es pa'Yo
privilegiada de expressaa. Ora, essa canquista nabilitante de que Dante fora a
primeira arauto (nobilior est vulgaris) teve d e htzer-se, a custa d o latim, estabalecendo-se assim urn novo contraste entre a linguagern d o presente e a linguagem do
passado. M ais ainda. entre a linguagem escrita e falada. 0 portugues, e a linguagem
s6 escrita, 0 latim.
Nesta linha de pensamento, Barros tern opiniao relevante: "E ainda se p6de
crer que estas v6zes co m antiguidade. ja devem ser corrompidas, como vemos em
muitos vadbulas gregas, hebraicas e latinos que faram as tres linguagens que
pademos chamar prin,esas do munda( ... )Estas, porque perderam ja a vez do usa,
e tern s6mente a parte da escritura, leixa-las-emos par o urras tres que fazem ao
prop6sito da n6ssa. as quaes ao presente, todalas outram pres:edem , par tomarem,
destas primeiras, pirtes de esus vacabulas, principalmente da latina, que fai a
derradeira que teve a monarquia, cujos filhos n6s somos"'lO.
Os autores das primeiras descri,oes do partugues cantribufram muita para
o desenvolvimento e ate para a forma'Yao de conceitos. actuais para a lingulstica.
Eles foram as grandes patronos da lingua portuguesa. A este proposita, Rebelo
Gonc;alves afirma que "se e certo que foram 1.heis alguns esfon;os anteriores - como
a magisteria de Ant6nia Martins, que leu na universid ade ulissiponense a Arte de
Joao Pastrana, como 0 labor de Cataldo Siculo, que, embara estrangeiro, difundiu
em Portugal 0 goSto dos estudos gramaticais -, 0 que vale de facto a inaugura,ao
da nossa linguistica sao as obras de Fernio de Oliveira, Joao de Barros. Duarte
Nunes de Leao e Pera Magalhaes Gandavo"". Mas a tradil'iio da epoca mencion ada
nao se limita por aten,ao a lingua nacional. E 16gico que a epoea da expansao
colocou perante os gramaticos muitos problemas novos que se iriam traduzir em
resultados completamente novas para toda a civilizacrao ocidental. Estes resultados
tern dois aspectos: a divulgas:ao do portugues nos novos territ6rios e a influencia
do estudo de novas linguas na tradi,ao gramatical europeia.
Os descobrimentos ealaearam diante das gramiticos partugueses a problema
de descrever numerosissimas lfnguas de sistemas completamente diferentes do
pa rtugues au do latim. Segundo as dadas do catilaga de 1992" , no periada entre
1549 e 1697, foram escritas mais de 45 abras, que contem infarmaqao sabre lfnguas
de Africa, Asia e America. Pertencentes a varios generas (tratados, gramiticas,
40

Cf. Joao de Barros. Grllmdtica da Lingua Ponugutsa: Carti/ha. Gramdlica. Did/ogo ~m LoulJ()r da llo~a
Linguag~m ~ Didlogo da Viciosa Vergonha. edit;lio de Maria Leonor Ca rvalhao Buesco. Faculdadc de uuas

de Usboa. 197 1, p. 396.
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cartilhas dicionarios, etc.), estas obras representam varios aspectos de Hnguas

aborigenes - fonologia, morfologia, sintaxe, lexico. 0 estudo pratico de linguas
ex6ticas teve grandes consequencias te6ricas. A descri,ao destas linguas baseava-se
na comparac?o destas com 0 portugues e 0 latim, 0 que resultou na revelac;:ao da
existencia de varios meios de expressao de urn significado. Gracyas a isto muitos

gramaticos dos sec. XVI e XVII ajudaram

a forma,ao

de muitos conceitos

fundamentais para a linguistica moderna.

Na epoca estudada realiza-se a modifica,ao do conceito "lingua universal",
que ja se compreende como a lei universal de todas as lfnguas, como 0 principio de
organiza,ao de lingua em geral. Antes da epoca renascenrista compreendia-se como
lingua ideal de comunica,ao, dada por Deus a toda a humanidade, cuja realiza,ao
se via na lingua com urn, e as fun,oes da qual desempenhava, na Europa medieval,

a

o latim. Na linguistica posterior epoca da expansao forma~se uma nova noc;:ao de
lingua universal como urn sistema de categorias e leis abstratas, nas quais se baseia

a organiza,ao de linguas concretas. De tal modo, a investiga,ao da linguistica
portuguesa dos sec.xVI e XVII parece esclarecer 0 mecanismo de forma,ao das
ideias de Port-Royal. As fontes do paradigma moderno da doutrina da lingua
ficam na linguistica renascentista. A linguistica portuguesa contribuiu muito para
o seu desenvolvimento.
as autores das primeiras descric;:oes do portugues contribuiram muito para
o desenvolvimento e ate para a formar;ao de conceitos, actuais para a lingu1stica.

Eles foram os grandes patronos da lingua portuguesa. A este prop6sito, Rebelo

e

Gonr;alves afirma que "se cerro que foram llteis alguns esforc;:os anteriores~ como
o magisterio de Ant6nio Martins, que leu na universidade ulissiponense a Arte de

Joao Pastrana, como 0 labor de Cataldo Slculo, que, embora estrangeiro, difundiu
em Portugal 0 gosto dos escudos gramaticais-, 0 que vale de facto a inaugura,ao da
nossa linguistica sao as obras de Fernao de Oliveira, Joao de Barros, Duarte Nunes
de Leao e Pero Magalhaes Gandavo"" .
Mas a tradi,ao da epoca mencionada nao se limita por aten,ao a lfngua
nacional. E16gico que a epoca da expansao colocou perante os gramaticos muitos
problemas novos que se iriam rraduzir em resultados completamente novos para

toda a civiliza,ao ocidenral. Estes resultados tern dois aspectos: a divulga,ao do
poItugues nos novos territ6rios e a influencia do estudo de novas Hnguas na tradic;:ao
gramarical curopeia.
Para alem destes contributos, aparecem outros, bern vivos, hoje, entre n6s e

ate objecto de alguma polemica como 0 caso dos estrangeirismos. Femao de Oliveira
justifica plenamente a adop¢o de termos estrangeiros, desde que os mesmos sejam
necessarios, mas defendendo que esses teem os sejam escritos com ortografia

13
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portuguesa, a nao ser que nao estejam adoptadas "As di,oes alheas sao aqueellas
que doutras linguas trazemos a nossa por alg- ua necessidade de costume. Trato.
ane ou cousa alg-ua novamente trazida a terra. 0 costume novo traz a terra novos
voeabulos ... "". Eo pr6prio Oliveira que justifiea esta teoria afinnando nao existir
nenhum desdouro nisso, pois Quintiliano no primeiro livro e do mesmo parecer
" ... os latinos usavam dos voeabolos emprestados quando lhos seus faltavam , que
tambem da nossa lingua romaram algh- us, como nos tomamos da sua, as guaes
como nossos os havemos de tratar e pronunciar e conformar ao som da nossa
melodia e ao senrida das nossas orelhas"45, nao se esquecendo de chamar a atenc.;:ao
para 0 facto de terem de ser reconhecidos pelas autoridades linguisticas, ao afirmar
"E para que isro seja bern feiro he necessario que nesta partc nao teuha licencya
senao quem com habelidade e saber for merecedor della"'6. Ainda a este prop6sito,
embora reconhecya que nao se tern licencra para criar palavras novas discricionariamentc, admire 0 neologismo como necessaria: HEsra tal causa nunca ainda foi
visraj parranto DaO pode rer nome. Se agora de novo for achada, [rara rambem voz
nova consigo"47.
Outros aspectos evidenciados pelo gramatieo quinhentista, plenos de
acrualidade, tern a ver com as diferencyas lingufsticas entre as varios grupos sociais
bern como as varia,oes dialectais "porque os homens falam do que fazem; e portanto
as aldeaos nao sabem as falas da corte e os c;apareiros nao sao enrendidos na arre do
marear, nem as lavradores d ' Antre Douraminho entenden as novas vozes que
est'ano vieram de Tunez com suas gorras"48, eo estudo dos arcaismos bern como
dos seus efeitos estilisticos, que podem dar alguma grac;a ao contexto, quando
usados com propriedade sem destoar do assunro ceO usa desras dicy6es anrigas, diz
Quintiliano, traze da muira grac;a ao falar, quando he temperado cern seus lugares
e tempos.{ ... )porque muitas vezes alghuas di,oes que ha pouco sao passadas sao ja
agora muito avorrecyidas, como abem, a juso, acajuso, a suso e hoganno, algorrem
e outras muiras. E porem se esras e quaesquer outras semelhantes as mCrerelTIOS
em mao d ' h~u homem velho da Beira ou aldeao, nao the pare,erao mal"".
Concluindo, pode-se dizer que, na epoca renascentisra, sc deu urn grande
impulso para 0 desenvolvimento da doutrina linguistica europeia. A nova situac;.ao
fortaleceu a aten,ao de fil610gos portugueses para as questoes de soeiolinguistica.
A necessidade de descrever linguas ex6ricas concribuiu para a formac;ao de novos
conceitos linguisticos, para a cria<r3.o de novas ripos de gramaticas, cujo principal
pioneiro foi Fernao de Oliveira.

a.c.,

Cf. F. de Oliveira,
cap. XXXII . pp. 101·1 04 .
4~ id. , ibid~m, cap XXXI . p.l 0 1.
-46 id. ibid~m , cap. XXXI . p.l 0 l .
47 id. ibid~m, cap. XXXVII, p.115.
48 id. ibid~m, cap. XXXlI p. 103·104.
49 id. jbid~m cap. XXXVI p. 114.
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5.Como conclusao, podemos dizer como ja 0 referiu Coseriu a prop6sito
de Oliveira "merece urn lugar de consideravel destaque na hist6ria da linguistica
romanica e na linguistica em geral. Ele e, depois de Nebrija, urn dos gramaticos
mais originais (em certo senti do 0 mais original) e 0 mais importante foneticista
da Renascen~a na Romania. As suas ideias, na lexicologia e naquilo a que hoje se
chama sociolinguCstica, sao noraveis e a sua contribuic;ao para 0 tratamento funcional

das linguas na linguistica descritiva ea de urn grande precursor""'. Ferniio de Oliveira
foi 0 primeiro po rtugu~s a objectivar as estruturas da lingua porruguesa, a delinearlhe 0 corpo organico e a defend~-la como modelo de aprendizagem e de estudo
contra 0 predominio da latina e da castelhana a fim de que, bern sabida e cuidada
a pudessemos ensinar a muitas outras gentes, como realmente aconteceu 51 •

S(}

~l

Cf. Eugenio Coscriu, Lingua e runcionalidadr em F. dr Oliveira, S. Paulo, 1990, p. 46.
Cf. Amadeu Torres, O.c., p. 168 .
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«A dificuldade de ortografar a Lingua Portuguesa
e
os principios regulamentadores»

Sonia Maria Barros de Moura Nogueira
UTAD - Vila Real

o homem como ser

eminenremente social, incapaz de sob reviver c de
manter, pelos seus pr6prios meios, uma vida tranquila e equilibrada, teve necessidade
de se entender com as seus semelhantes para poder organizar de forma mais
adequada a sua propria defesa contra a agressividade dos animais selvagens e das
fon;as da natureza e de determinar, em cada momenta, as tarcEas que deviam ser
executadas por cada elemento do grupo. Para que tal necessidade se pudesse satisfazer
completa e harmoniosamente rornava-se necessario encontrar urn conjunto de
meios que permitissem comunicar aos olltros elementos do grupo as estados de
alma de cada urn ( os seus projectos, as suas vontades, os sellS sonhos e os sellS
proprios sentimenros de dor, de m edo e de coleral, para que desse modo cada um
pudesse sentir a reacc;ao esperada por parte dos outros.
Segundo as inEo rmac;6es de conceituados linguistas, os falantes recorreram,
nos seus primeiros actas de intercomunicac;ao, a gestos variados, a contracc;6es
facia is not6rias, a olhares adequados as situac;6es e a movimentos dirigidos,
compo rrando rodos d es uma vontade de comunicar au ex:pressar vivencias interiores
ou mensagens dinamizadoras. Esse processo de comunicac;ao primitivo ainda hoje
e usado como acompanhante da linguagem verbal com a finalidade de Ihe dar
uma m aior expressividade, embora par vezes se apresente co mo uma tardia
reminisc~ncia de h:ibiros lingufsticos de tempos longfnquos que convinha evitar.
Como esta primeira forma de transmissao de conteudos psIquicos se tornava
tanto mais deficientc quanta m ais acentuado era a desenvolvimento intelectual
do homem e quanta mais diferenciadas cram as tarefas que ele tinha de assumir.
depressa houve necessidade de recorrer aos sons para designar os objectos que 0
hornem manejava habitualmente, para nomear os animais, qu e usava na sua
alimentac;ao ou de que tinha de se defender, e para transm itir mensagens de
caracterfsticas cognidvas e senti m entais. Ass im surgia uma semia auditiva,
devidamente sistematizada, que vinha diminuir as limitas:6es inerentes a linguagem
gestual que exigia luminosidade e uma posi~ao de face a face entre os interlocutores.
Es ta forma de expressao resultante de uma actividade psfquica do indivfduo
ia ganhando foros d e generaliza~ao, it medida que era aceite por outros falantes
com identicas necessidades, co m o bern aflrmava Del Bruck.
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Assim s urgiu a linguagem articulada, a mais clara manifestas:ao do

pensamento e a mais perfeita de rodas as manifestac;oes de ordem cultural. 0
homcm podia cncontrar-sc realizado, se nao gozassc de uma insatisfas:ao tao propria
do sec humano e se Fosse capaz de manter ao Iongo dos tenlpos urn comportamcnto
cstavcI. Como estas hip6teses sao irrealizaveis, d cprcssa a linguagem articulada
deixou de satisfazer as suas necessidades, principalmente quando foi preciso
comunicar distancia com elementos do grupo que se haviam deslocado para
outros locais, levados por novas necessidades ou por simples espfrito de aventura,
e que nao tinham deixado, contudo, de manter las:os inquebraveis de parentesco

a

ou de solidariedade com

0

grupo de origem.

Para manter uma comunicas:a,o a distancia, quando a desloc3<;:ao do falante
se tornava diffcil ou ate impossfvel, era imperioso encontrar uma semia visual que
permitisse levar a outras paragens uma mensagem que nao pudesse vir a ser alterada
pelos seus mensageiros nsicos.
Com a rodar do tempo , depois de varias rentarivas, surgiu no Egipto urn
conjunto de caracteres hieroglificos que representavam as ideias ( nao os sons).
Como estes desenhos copiavam os objectos ao natural, 0 que se podia considerar
ainda urn reflexo da primitiva e servil irnita<;:ao da natureza por parte dos homens,
e nao conseguiam de forma rapida e facil representar as ideias, houve necessidade

de criar uma forma de escrita capaz de representar toda a alma humana de uma
forma mais simples e economica. Esta ambic;ao do homem atingiu a plena
concretizac;a,o atraves da escrita alfabetica cujas unidades representavam os fonemas

do discurso, numa proporc;ao de urn signa grafico para cada fonema. Desta maneira
apareceu a verdadeira escrita constituida por urn codigo de signos, simbolos da
lingua falada, que veio p6r de lado nao s6 a escrita hieroglifica, mas tambem a
escrita pict6rica au figurativa, e assumiu urn lugar de destaque como meio de

comunicac;ao rapida, tornando-se, par urn lado , resistente avoracidade do tempo
e a furia destruidora das proprias forc;as da natureza, e, por outro, adquirindo a
capacidade de transmitir

adistancia, de forma flel, a mensagem criada num outro

espac;o e em tempo diferente.
A linguagem escrita foi considerada par muitos escritores como urn monumenta capaz de atravessar as seculos e de testemunhar a cultura, os sonhos e a men-

talidade de tempos passados; da rornou-se, como dizia Horacio em Odes, III, 30:
«

Exegi mOllumentum aere perennius

Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax non Aquila impotens
Possit diruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum )).
Parecia que a homem havia encontrado nesta semia de substitui<;:ao uma

forma perfeita e acabada de registar a linguagem falada, mas tal simplicidade e
perfeic;ao nao p6de manter-se atraves dos tempos e em rodas as linguas, por virtude
das altera<;:oes constantes a que estas estao suje itas por for<;a da sua evolus:ao. 0
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sinal grmeo, como representac;:ao objectiva de urn som, permitiu registar 0 momento
e recorda-Io muito tempo depois, mas, a medida que a relar;ao biunivoca deixou

de ser possivel pelo usa de grafemas com correspond~ncia a varios fonemas e de
urn fonema representado por varios grafemas. tal representac;:ao grafica foi-se
complicando, dando origem a divergencias graficas.

A lingua latina era ainda a idade do oUro da escrita, porque

0

seu alfabero

tinha sinais proprios e individualizados para a representac;:ao dos sons. Pode~se,

pois, dizer que havia uma correspond~ncia de cada urn a cada urn independentemente dos sentidos direccionais: urn graferna como representante de urn s6 fonema
e urn fonema correspondente a urn so grafema.
Pareceria logico que a escrita portuguesa, uma lingua novilatina, Fosse ainda
herdeira muite directa desta forma simplista de escrever. Nos primeiros tempos

em que surgiu a escrita portuguesa, fins do seculo XII, havia ainda uma aproxima.,ao
grafica muito visivel a lingua de origem, embora houvesse, ja por for~a da sua
evolur;ao, algumas divergencias significativas.
Os (($cribentes», inicialmente, seguiam muito de perto a lingua de origem e,
porque eram poucos os que usavam desta forma de comunicayao, era ainda possive!

obedecer a lei do uso pela imital'ao dos que cram considerados mais culros. Mas,

a

medida que 0 tempo ia passando e 0 numero de «scribentes» ia aumentando e 0
seu grau de cultura ia diminuindo, as dificuldades em escrever de forma correcta
iam-se complicando. Por "escrever de forma correcta" deve entender-se. neste
trabalho, apenas a referencia acorreCt:rao formal, ficando de lado a correcr;ae escrita
no que respeita criac;:ao e ordenac;:ao das ideias.

a

Assim, no conceito de Ortografia cujo significado provem dos etimos
helenieos, orthos e graphia. encontra-se nao 56 0 acto de escrever que Ihe advem
da raiz graph. mas tam bern 0 modo como tal acto deve realizar-se, ex:presso no

adjectivo Orthos.
Se refleetirmos urn poueo no acto de escrever correctamente, sentimos que
tal tarefa nao foi facil no passado, nem 0 e no presente por ausencia de uma

uniformidade graftca que sirva todos os que usam a lfngua escrita.
A arte de ortografar abrange 0 uso de grafemas adequados a palavra, vista
numa situal'ao contextual e numa base etimologica, 0 que obriga a distinguir
nitidamente as palavras hom6grafas e homMonas. Se aquele que escreve nao for
sensivel a esta distinc;:ao cometera com a maior das facilidades erros como os que se
seguem: fabrica por fabrica ou vice-versa, secretaria por secretaria ou vice-versa;

cerrar (fechar) a porta por serrar ( cortar)a porta; cegar ( privar de visao)o homem
por segar (cortar) a erva. Contempla ainda 0 emprego do hlfen, de acordo com as
regras pre-estabecidas, uma correcta acentuac;:ao grafica, 0 usa adequado das
maiusculas e uma boa pontuac;:ao que, orasenre para interligar palavras posicionadas
disrancia, ora para as diferenciar de acordo com a sua importancia significativa.

a

Quando hoje se fala em ortografia,
vezes ligado apenas

0

conceito restringe-se e flea muitas

aarte de escrever com acerto as letras de que se comp6em as
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dic~6es. Como dizia Madureira Feij6 na sua Gramatica: « Orthographia he aquella

arte, que ensina a escrever com acerto nas letras, de que se compoem as dicc;oens,
na divisa5, que se faz das palavras, quando nao cahem inteiras no fim das regras:
nos pontos, e virgulas, com que se divide 0 sentido das orasoens, nos acentos, ou
tons, com que se pronunciara6 as vogaes em cada palavra~~ , a ane de onografar
contempla uma variedade grande de situa~6es problematicas, umas de Hcil resolu ~ao
peIa aplica~o de regras concretas, outras mais dificeis peIa impossibilidade de
criar normas reguladoras de valor absoluro ou simplesmente generalizado. Colocamse no primeiro item as situas:6es que respeitam ao uso das maiuseulas e da aeentua~ao, do uso do hifen e da pontua~ao; colocam-se no segundo item as situa~6es de
correspondencia adequada de urn grafema a urn fonema, ou vice-versa uma vez
que se encontra na Hngua portuguesa uma variedade de alguns grafemas que
representam 0 mesmo fonema e urn mesmo fonema que correspondem varios
grafemas. Assim 0 grafema <x> corresponde aos fonemas Ichl em xadrez, Issl em
pr6ximo, lsI em experieneia, lesl em fixo e leis! em texto; par sua vez 0 fonema
lsi pode ser representado peIos grafemas <s> em ansia, <c> (e,i) em cidade, <~>
(antes de a, e, 0) em danc;a e berc;o, <55> em passar e <x> em experimcntar.
Diante deste quadro meramente exemplificativo e Hcil compreender que a
arte de escrever correctamente aflija grande parte dos utilizadores da lfngua
portuguesa, principalmente aqueles que tern menos eultura e a s que mais se alheiam
desta forma de eomunicayao.
Escrever com erros e hoje urn fen6meno sobejamente conhecido e este
facto preoeupa, sohretudo, aqueles que tern a missao de ensinar: a estes compete a
ardua rnissao de levarem os alunos a ortografarem as palavras com os grafemas que
lhes pertencem.
o desejo de corrigir a ortografia deficiente e hoje urn problema candente,
mas nao deixou de preocupar muitos estudiosos do passado que, a partir do sec.
XVI, tentaram, com a crias:ao da gramatica portuguesa, evirar a anarquia onografica
que se havia instalado entre os que usavam a forma escrita para transmitirem a
realidade interior au exterior. Nesses tempos a conceito de orrografia haseava-se
na lei da aproximac;ao da lingua escrita ao seu padrao oral ou, por outras palavras,
na acre de escrever de aeordo com os melhores utentes da lfngua, como dizia Fernao
de Oliveira na sua Gramatica da Lingua Portuguesa, cap. XXXVIII: " a primeira e
principal virtude da lingua he ser clara e que a possam todos en tender: c pera ser
bern entendida hi de ser 0 mais acostumada antre os milhores della: e os milhores
da lingua sao os que leram, viram e ouviram ... e nao amigos de muita mudanc;a.».
Esta regra de escrita estava muito naturalmente sujeita as oscila<;:6es de
pronuncia a niveI individual e tam bern da evolu~ao ininterrupta e descontrolada
da lingua gem. Par estas rawes surgiam nesses tempos heterografias variadas, is[Q
e, varias represenrac;6es gd.ficas de uma realidade f6nica, 0 que vinha lanc;ar uma
maior confusao ortografica entre aqueles que se iniciavam na arte de escrever.
Pela consulta de documcntos antigos , entre as quais podem figurar 0 Tes-
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tamento de Monso II (1214). a Cr6nica de D. Joao I e alguns manuscritos notariais.
como por exemplo. uma carta de escambo de 1437. verifica-se que a lingua
caminhava sem rumo e que a boa vontade de muitos gram;iticos nao conseguiu
anular esta anarquia, apesar de proporem algumas normas de correcc;:ao.
Evulgar encontrar nestes documentos uma mesma palavra escrita de forma
diferenre, por vezes, numa mesma pagina ou no mesmo panigrafo. Assim se encontra

a dtulo de exemplo a palavra Portugal! portugual! portuguuall purtuguall!
portuugual; homrra! omrra! honrral homrada.
Os gramaticos, na ansia de disciplinarem a oftografia, iam propondo as

tecnicas que lhes pareciam mais adequadas. verificando que a maior dificuldade
de escrever correctamente provinha de uma pronuncia que nao se conservava

uniforme ao longo do pa!s, da exist<,ncia de urna fonologia complexa que primava
por uma grande abundancia de vogais (Fernao de Oliveira refere a exist€ncia de 8
vogais e apenas 5 grafemas representativos) , por urn numero significativo de
ditongos orais e nasais, por urn conservadorismo da escrita que, por vezes, nao

acompanhava a evolus:ao fonetica, pela falta de cultura dos ntentes e por habitos
lingulst.icos que provocam desvios da pronuncia, por influencias perniciosa de
maus escriwres, por descuidos frequentes e ainda pelas manias de muitos que
usavam formas de escrita com marcas meramente pessoais.
Estas causas de uma rna ortografia subsistem ainda nos tempos que pass am

e sao urn quebra-cabes:as, nao s6 para os utentes que desejam adquirir uma forma
correcta de escrever, mas principalmente para todos aqueles que tern
dever de contribuir para a reposic;.ao da carrecta forma de escrever.

0

sagrado

As dificuldades de contribuir de forma concreta e eficiente para

0

aperfeicyoamento da boa escrita tornam-se tanto maio res quanto maior ea ausencia
de normas praticas que permitam conduzir, com seguran~, 0 aprendiz, no acto de
transmitir ao material de escrita 0 seu pensamento ou a realidade circundante.

Houve. ao longo dos tempos, proposras de remedia,ao de erros ortograficos,
mas grande parte das dificuldades permaneceram insoluveis. Fernao de Oliveira,
Duarte Nunes de Leao e mais tarde Luis Ant6nio Verney aconselhavam a que cada
falante escrevesse como falava. E evidente que nesta proposta estava impllcita a
boa ortoepia. Perante es ta norma remediadora, Fernao de Oliveira, 0 primeiro
o rtogransta doutrinador, ensinava a maneira de pronunciar correctamente rodos
os sons da llngua, plenamcnte convencido de que este procedimenro era a pedra

misteriosa que vinha solucionar as grandes dificuldades da ortograna.
Neste particular, estes gramaticos limitavam-se a transcrever a ideia tao
aprcgoada por Quintiliano ( sic scribendum quommodo sonat)), esquecidos de

que as normas ortoepicas da lingua latina cram bastante diferentes das da llngua
portuguesa. Esta no rma podcria ter uma forte validade no aperfeicyoamento da
cscrita, se a boa pronuncia dos sons Fosse convenientemente respeitada por todos
as falantes. Desta maneira uma boa pronuncia de vogais. no escrito respeito peiD
seu grau de abertura e fecham ento, contribuiria para uma redus:ao significativa

53

Sonia Marla B. de Moura Nogueira

das dificuldades ortograficas; na verdade, sabe-se que a confusao entre as vogais

fechadas IiI, luI e as correspondentes semi-fechadas leI, 101

e grande mente

responsavel por muitas confus6es e muitos erros. Evitar-se~ iam, de acordo com
este principio de adequas:ao da escrita afonia, ourros erros na represenras:ao grafica
de certas consoantes. Assim, criando-se, por exemplo, uma pronuncia correcra da

odusiva Ibl e da fricativa Ivl ou evitando que entre duas consoantes seguidas se
criasse urn som vocalico, como acontcce em pdena por plena, rcduzir-se-iam as

possibilidades de erro. Destes exemplos se pode conduir que uma deficiente
aprendizagem fonica impede que se use uma boa ortografia.
Plenamente convencidos de que esta norma ajudaria, de forma significariva,
a escrever mais correctamente, ver-se-ia com bons olhos que se implementasse a
nfvel nacional urn trabalho muito mais rigoroso no aperfeis:oamento da pronuncia
que implicasse varias entidades mais directamente responsaveis por esta tarcfa,

competindo ao Ministerio da Educa~ao a cria~ao e divulga~o de reformas ajustadas
e modelares, aos professores de todos os nfveis do ensino ( educadores, professores
primarios, do ensino secundario e universitario) urn empenhamcnto efectivo e aos
linguistas 0 trabalho de estabelecerem as normas mais conscnraneas com a
etimologia e 0 uso, para que rodos eles, em conjunto, contrihuissem para a
divulga~ao

de uma boa ortoepia.

Quantos erros se nao evirariam, se as vogais e as consoantes se pronunciassem como deviam ! Nao surgiriam confus6es na escrira de pares de palavras,
tais como sanhal senha, lanhollenho, comprimentol cumprimento, perfeiro/ pre-

feito.
Sendo a lingua portuguesa derivada do latim , muitas dificuldades de
ortografia desapareceriam, se a lei da boa pronuncia se acrescentasse a lei da
etimologia. Para que esta lei se tornasse uma adjuvante da escrira, como propunham
alguns gramaticos do seculo XVI, era necessario que a lingua de origem tivesse urn
lugar de maior destaque entre os curricula 0 que infelizmente nao acontecc em

Portugal, quer porque

0

Ministerio da Educa~ao se mostra insensivel a esce

problema, quer ainda porque muitos intelectuais ou pseudo-intelecruais ((~m
condenado ao ostracismo a lingua-mae, quando outros povos menos dependenres

dela se

esfor~am

por the dar urn relevo maior.
Se se abstrair da norma etimologica, tao fortemente defendida por Duarte
Nunes de Leao, que dizia: «trabalhemos por investigar a origem dos vodbulos,
porque pela etimologia deles se sabe a ortografia e pda ortografia a etimologia»,
resta apenas a alternativa de pedir aos aprendentes que memorizem e memorizem
sempre, porque sem esta capacidade e esfors:o nao sera. possive! uma escrita saudavel.
Sem urn conhecimento da etirnologia latina, torna-se impossivel escrevcr
correctamente muitas e muitas palavras, sem recorrer a memoria visual e sem urn
prirneiro contacto com esses mesmos vocahulos. Nesta ordem de ideias, escrever
pela primeira vez a palavra ansz'a com ~, conrrariando a escrita de rantas palavras
terminadas em -3ncia, rais como constancia, circunstdncia, etc., seria conscientemente
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impossivel au apenas obra do acaso.
Se se juntar a estas duas leis fundamenrais para urn aperfeis:oamento

ortografico a temica do uso, que era ja aconselhada por Horacio quando se referia

ao rrografia latina ((mulra renascentur quae cecidere, cadentque quae nunc s unt in
h ono re vocabula si uolet usus», e perfilhada por quase todos os gramaticos
portugueses dos seculos XVI e XVII, 0 grau de dificuldade de grafar certos voclbulos
reduzir~se~ ia significarivamente.

Para que

0

uso servisse de norma infalivel era preciso que ele tivesse uma

amplitude nacional, que ele fosse confirmado por pessoas cultas e que fosse
amplamente divulgado.
Apesar de se considerar que as leis propostas seriam urn remedio salutar
para

0

aperfels:oam ento da linguagem escrita, nao podem as pessoas conscientes e

com responsabilidade na matetia deixar de se sentirem perturbadas quando
conractam com aprendentes que desejam corrigir os seus ereos atraves de solus:6 es
pra.ticas e eficienres e nao encontram as respostas almejadas; encontram

da parte

da sociedade culta urn encolher de ombros ou a tao conhecida resposta: I~, I~
muiro e encontraras a solw;ao para a tua angustia grafica. Sao normalmente estes
docentes ou cdticos os que, sentindo-se limitados na apresentas:ao de normas
ortograficas concretas e eficientes, mais exigencia Oll arrogancia demonstram peranrc
os ceros alheios.
A memorizas:ao necessaria, mas apenas como meio que facilite a ap1icas:ao
de no rmas intelecrualizadas e nao como urn fim, porque a mesma mem6 ria
m eficienre quando nao tern n o seu repert6rio a palavra que aparece pela primeira
vez.

e

e

Perante uma situas:ao tao complicada como a arte de escrever e diante da

falta de normas praticas que se apliquem a grandes conjuntos de palavras, os
do centes encontram-se habitualmente em intrincadas encruzilhadas labirinticas e
clamam a todos os responsaveis pela lingua nacional que fas:am aquilo que e urgente
fazer para que as confusoes se reduzam e as possibilidades de erro diminuam. Se
flaO se actuar como se propos anteriormente, resta apenas a possibilidade de se
criar por convens:ao urn grafema para cada fonema, com 0 grave inconveniente,

por n6s nao desejado, de afastar radical mente a lingua portuguesa da lingua mae.
Estes problemas ortograficos foram sentidos atraves dos tempos, desde 0
aparecimento dos primeiros textos escritos, e atrairam a atens:ao de muiros linguistas,

quer do territ6rio nacional, quer d os paises que falam a lingua portuguesa. Entre
aqueles que se deixaram atingir pelo s[ndroma da inquieta~ao ortografica que tinha
atormentando tantos porrugueses dos seculos anteriores, enco ntra-se Gonc;alves
Viana que teve 0 bo rn senso e ate a ousadia de arquitectar 0 plano de reforma

ortografica ainda hoje em vigor e d e publicar em 1904 a Ortografia Nacional, que
se aprcsentava como resposta minuciosa a urn questionario que compendiava as

duvidas e diverg~nc ias ortograficas de urn povo. C inco anos mais tarde publica 0
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Vocabulario Ortografico e Ortoepio da Lingua Portuguesa, com a inten,ao de que
figurasse como potencial norma correctora e uniformizadora da escrita materna.

Em 1911, 0 Ministro do Interior, sensibilizado com a desordem
ortografica, nomeou uma comissao de filologos encarregada de fixar as bases da
primeira reforma ortografica. Participavam nesta cOlnissao Carolina Michaelis,

Leite de Vasconcelos, Gon,alves Viana, Adolfo Coelho e CSndido de Figueiredo.
A 1 de Setembro do mesmo ano, a nova ortografia simplificada e
uniformizada foi adoptada em tadas as escolas, nos documentos publicos e
publica,6es oficiais.
oasis ortografico ainda nao tinha surgido: as dificuldades do acto de

o

escrever reduziram-se substancialmente, mas nao se anularam, pois continuavam

as limita,6es que Ihe adv~m da impossibilidade de fazer corresponder a cada som
urn grafema.
Esta preocupa~o estendeu-se alem fronteiras, levando, conrudo,

0

Brasil

a adoptar uma grafia de caracteristicas sonicas que tinha sido proposta e defendida
por Medeiros de Albuquerque, enquanto Portugal estatuiu uma ortagrafia oficial
de caracter etimol6gico.
Em 1931, a Academia Brasileira, representada pelo embaixador do Brasil
Jose Bonifacio deAndrade, resolveu aceitar de novo a ortografia vigente em Portugal, com a condic;ao de se inrroduzirem algumas regras ja em uso entre nos, tais
como:

- Coloca,ao do h mudo medial, que ja desapareeera com a Reforma de 1911.
- Substitui,ao do ditongo nasal ae pela forma grafica ai ( mail, com i e nao
com e.
Nao parecia admissivel que 0 sinal Fosse retomado em vocabulos compostos

com prefixos, quando a palavraprimitiva 0 eontinha. Exemplo: deshonesto,
rehaver.
Apesar da incoerencia que acompanhava muitas propostas, a Academia

das Ci~ncias de Lisboa aceirou as altera,6es. No entanta, quando se pretendia
uma simplificaC;ao e maior uniformizaC;ao da lingua porruguesa, gerou-se uma
grande confusao, derivada das normas que contrariavam as que ja estavam

consagradas pelo uso.
Em 1975, a Academia das Ci~neias de Lisboa e a Academia Brasileira, com
o intuito de anularem as divergencias graficas ainda existentes, elaboraram urn
novo projecto de acordo que nao foi aprovado oficialmente por razoes de ordem

poHtica, sobretudo vigentes em Portugal.
Em 1986, com 0 fim de facilitar a ortografia cria-se urn novo acordo
ortografico, assinado entre Portugal, Brasil e alguns paises africanos de expressao
porruguesa, que continha resoluc;oes ortoepicas que feriam gravemente a lingua e

por isso foi inviabilizado em Portugal. Nesse acordo propunha-se:
*A abolic:;ao dos sinais diacrfticos nas esdruxulas e nas paroxitonas,
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vulgarmente designadas pseudo-esdruxulas, sendo estes sinai s considerados
imprescindfveis para a sua pronuncia correcta. Nesta situac;:ao, os falantes s6 saberiam
pronunciar os vocabulos que conhecessem e s6 0 contexto os po deria ajudar em
cenos momentos, tal como acontecia com as palavras Antimaco = Andmaco,

Areopago = Areopago.
* Aboli~ao do hlfen. A sua falta constituiria um atrope!o irreparave! contra a
idiossincrasia da lingua portuguesa, que n ao comportava na sua natureza uma
te odencia aglutinante e resultaria numa falta de clareza de significado e de estetica,

para alem duma maior dificuldade de leitura. Ainda hoje se ouve dizer a alguns
falantes mais desatentos que a hlfen ja desapareceu nas palavras compostas par
.
.
' Justaposlc;:ao e por esse motlvo 0 nao usam .
~

Felizlnente

0

bo rn senso imperou eo acordo nao viogou, aioda que tivesse

provocado muita confusao da qual ainda nao foi posslve! sair-se completamente.
Em 1988, portugueses, brasileiros e africanos reunirarn-se de novo para
remediarem, sem paixao ou emotividade, alguns dos exageras propostos do is anos
antes. Neste anteprojecto reconhecem que nao se devia abolir 0 accnto nas palavras
esdrUxulas e paroxftonas. que deviam suprimir-se as consoantes mudas e que em

relayao ao hlfen se devia proceder a urna tegulamenrayao ajustada.
Este anteprojecto penalizava ainda a lingua usada em Portugal par causa
da abolic;:ao das consoantes mudas que entre n6s ainda marcam a aproximac;:ao

entre a portugues e a latirn e [~m urna funyao ortoepia de abertura da vagal anterior, como se pode confirmar atraves dos vocabulos acc;:ao, actor.
Apesar dos eoormes esforc;:os desenvolvidos denera e fora de fronteiras para

arenuar as dificuldades de grafar correctamente a Ifngua portuguesa, ainda nao foi
POSSIVe! atingir este grande objectivo mais par falta de determinayao nacional do
que par falta de prindpios regulamentadores. Quando estes prindpios forem
seriamente aceites, muitas das dificuldades desaparecerao do esplrito dos que se
servem da escrita para comunicarem com os seus semelhantes all para manifestarem

as seus estados de alma. As restantes dificuldades serao objecto de memorizayao
a u, 0 que e mais natural, farao parte de uma lista espedfica de vocabulos que se
des tina a ser consuleada nos m o mentos adequados.

Com uma boa pronuncia, com urn conhecimento aprofundado da lingua
latina, cOIn urn conjunto de no rmas ja estabelecidas e ainda com a recurso ao usa
mais frequ ente e passIve! uhrapassar muitas e muitas das dificuldades que hoje se
levantam a muitos dos que escrevem a lIngua materna.
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o SONHO NA FIc<;:Ao QUEIROSlANA
Oscar Lopes
FaculdAde de Letras do Porto

o papel que 0 sonho desempenha na fun~ao queirosiana ja mereceu a aten~ao
dos crfticos, nomeadameme de Alberto Machado da Rosa, que ern 1964 reeditou,
em ediljao revista e actualizada, em Lisboa, urn ensaio safdo urn ano antes no
Brasil(1). A analise de Machado da Rosa incide especialmente sobre os sonhos da
Amelia e do Amaro, n' 0 Crime do Padre Amaro, e de Luisa, n' 0 Primo Basilio,
que na verdade se con tam entre os mais interessantes de toda a obra de Elja, e tern
observac;6es muito oportunas sabre certas imagens, a seu dizer, super-realistas. do
principal sonho de Luisa, e ainda sobre urn ponto em que, num sonho atribuldo
ao Padre Amaro, se esbo~a aquilo que servid de tema e de titulo ao con to A
Perfei,ao. A terceira e definitiva edi~iio d' 0 Crime do Padre Amaro e de 1880; a
edi~iio d' 0 Primo Basilio precedeu de dois anos 1878, essa edi~ao ne varietur e
concedeu ao escritor 0 seu primeiro exiro literario: uma segunda edic;ao revisra
nesse mesmo ano.
Este facto, e a raiz sexual tao n{tida de ambos os sonhos, sugerem
imediatamente uma leitura de Sigmund Freud. S6 que 0 celebre trabalho conjunto
entre Freud e Breuer que originou a primeira conexao entre 0 sonho e 0 histerismo
data de 1885, portanto, virios anos depois, e as diversas teses de Freud sobre os
sonhos come~am com urn ensaio de 1900, ano da morte de E~a, e prolongam-se
em sucessivas e importantes remodela~6es de 1905 a 1923. Por Dutro lado, 0 tema
do inconsciente, como adjectivo e substantivo, e mais antigo que Freud, estamos
ate em condi~6es de apontar para uma carta de Amero de Quemal para Oliveira
Martins, de 13 de Maio de 1876, em que 0 historiador parece revelar ao poeta urn
livro do Karl Robert Eduard von Hartmann que veio, talvez, a ser 0 principal
inspirador de obras e autores portugueses, Filosofia do Inconsciente. em traduljao
francesa, que figura na biblioteca de Amero, com a sua data original de 1887,
entre outros livros em frances ou alemao, do mesmo autor(2). Abreviando uma
questao apaixonanre, mas que aqui fica ria deslocada, permito-me exprimir
convicc;ao de que os ternas da actividade inconsciente ou involunta.ria tiveram, no
final do seculo passado, a rnarca dominante de Eduard von Hartmann, entre
outros nomes como Leibniz, Schopenhauc, Bergson, etc, mas que soavam de urn
(1) Rosa, Alberto Machado cia: E¥<l, Disdpulo de Machado, EditOrial Presen~, sobretudo 0 capitulo
XVII - Os Sonhos de LurS;) e de Amaro pp. 249-267.
(2) Livraria de Antero CataIogo, Ponta Delgada, 1991 .
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modo alga pitoresco a E,a de Queiros, - alias amigo de tu de Oliveira Martins, e
urn tanto seu discfpulo, como se veriflca des de, pelo menos, n' Os Maias, 1888,
quando muito discretamente, comec;ou a assimilar a filosofia do amigo nos ultimos
dez anos da sua vida. Para maior clareza, lembrarei que, no pens amen to sinuoso
de Freud, a chamada primeira T apica, que encara, decididamente, oInconsciente
como tendo urn lugar proprio, e 0 PreConsciente e do Consciente, so se elabora

de modo claro desde, precisamente, a ana da morte de E,a, 1900, ate cerca de
1920, quando passa a ser substituido pela chamada segunda T .spica freudiana, a
do Id, do Ego e do Super-Ego. (3)
E eis que surge uma questao provavelmente muito mais importante do que
a simples questao de primazia que nos levou a discutir a origem da expressao do

Inconsciente na libido onirica do Padre Amaro au de Luisa, essa "burguesinha da
Baixa", tal como a proprio autor a tipiflca( 4). 0 Crime do Padre Amaro e urn
romance que na sua maior extensao se nos apresenta do ponto de vista do Padre e

da Amelia, ora separados ora ambos em conjun,iio, e ainda do pomo de vista de
urn "martir do arnor", que e 0 infdiz e fiel Joao Eduardo; 0 Primo Basllio tern
claramente uma protagonista, pelo que respeita sensibilidade, quaisquer que sejam

a

as legitimas reservas pastas pela critica de Machado de Assis(5), que e a Luisa, e
uma deuteragonista, excelentemente caracterizada, embora marginalizada pda
burguesia portuguesa: a criada Juliana. 0 discurso individual livre, as cartas, as

alcunhas, as sonhos au devaneios, a habil selec,iio de adjectivos e das maneiras
pessoais de ver as coisas, alargam os trac;:os subjectivos de urn modo ate entao scm
precedentes, mas e evidente que nao atingem toda a area da narrac;:ao, e, por exemplo,
a larga discussao quase final, entre 0 doutor Gouveia e 0 P.e Ferrao extravasa da
visao dominante; en' 0 Primo Basilio a visita ao caricatamente chamado tugurio
do conselheiro Acacio sai completamente fora do horizonte da narrativa normal,
pois nessa altura 0 proprio estilo do romancista nao basta para controlar a unidade,
- e a unidade, num romancista como Ec;:a, exige que se cruzem e se interfiram
varias subjectividades entre si, que se alterem e mudem os seus discursos indirectos,
no sentido de fundir os propositos diversos, numa resultante por vezes algo
inesperada, mas singular, que e a voz sintetica do autor narrativo. A voz e 0 estilo
queirosiano chegam ate nos atraves da morte de Amelia, e ate mesmo das lagrimas

de Amaro, quando sabe que essa morte foi seguida pela da crian,a entregue

a

"tecedeira de anjos", - independentemente da decisao dnica posterior, quando, ao
que diz, "ja nao as confesso senao casadas". Tudo isso e perfeitamente independente

(3) LapIanche. J. I Pontalis, J. - B. VocabuIario de Psicanalise, Morais Editores, 1970, sob 0 fndice
T 6pica, T 6pico, pp. 656 - 662.
(4) Carta a Te6lilo Braga, 12/03/1878, publicada em adenda da edi,ao de Lello & irmao de
o Primo BasOio, sId.
(5) Rosa, Alberto Machado da, op.cir, nomeadameme capitulo XV, pp. 239 ~248, c XIX,
pp. 303 • 333.
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da decisao. sej a ela positivista ou fideista. da polemica do douror Gouveia e do P.e
Ferrao; e ouvilnos essa voz nos sofrimentos e mones, no fundo avilrantes, de Luisa

e Juliana. scm que nos importem por isso os ridiculos da vida e dos ditos do
conselheiro Acacio. que afinal so tern urn peso decorativo na catastrofe. A questao
fulcral e a da imagem de transfert emocional operado pela dialectica e pelo estilo
do texto . - e. em qualquer caso. ninguem duvida de que as figuras para onde a
afectividade do lei tor se transfere sao a Amelia. a LuIsa e a Juliana. que sofrem e
morrem de urn modo caracteri zadarnente opressivo e derisorio.
E impressionante que de urn modo geral os ficcionistas do seculo passado
deem 0 lugar da grande vltima a figuras femininas . quando. por exemplo. a celebre
geras:a,o de setenta sempre se manteve colectivamente

de que

fiel a norma proudhoniana

papel da mulher e sempre em casa. ou entao na prostitui¢o. Oliveira
Martins da a nota do minante no grupo quando, em crftica a uma traduc;:ao de
Maria Amalia Vaz de Carvalho dedara: ''A tutela da esposa. in manu do marido. e
0

a emancipac;:ao do arnor e a emancipac;:ao da rnulher e do home rn",

0

que se coloca

muito perfeitamente sob os auspicios tidos como dassicos da Carta do Guia de
Casados. a blblia do machismo nacional. e preconiza: "Platao expulsou os poetas
da Republica; eu ponho fora do reino da mulher todos os rornances"j e revela a sua

reprovac;ao pela existencia da primeira escola secundaria feminina em Lisboa.( 6) E
muito facil encontrar este pensamento misogino. assim como tambem afinal 0
cesarismo e 0 colonialismo escravista de Oliveira Martins, no Antero e no Ecra de
Queiros finais, sirnplesmente expresso de modo muito mais discreto ou velado, - e

de presidiu as Cartas

a Emllia

que Ramalho Ortigao escreveu it mulher, a

recomendar-lhe a m aior austeridade. enquanto ele pr6 prio, exiJado voluntario par

anti-republicanismo, da expansao as proprias necessidades de triunfo estetico e
masculino pel as capitais europeias, a que nao

e avessa a propria gloria tcatral de

Sarah Bernard, ja entao avo (7).
a s sonhos mais interessantes de E,. surgem quando as personagens estao ja
quase definidas, ou entao quand o entram em nova fase de maturas:a,o. Antes disso
o romancista, pela subjectividade que cada figura imprime ao diilogo, e it maneira
de ver como as coisas Ihe aparecem, sugere, imediatamente, a sua equas:a,o pessoal,
de que 0 sonho ape nas conted. as aspirac;:6es que se nao confessam. Assirn, Amelia,

na puberdade, eneanta-se com os amores humildes e secretos revelados pelo pobre
tio Cegonha, seu professor de musica, e tern urn sonho em que se sucedem tres
quadros: uma serie de franciscanos com as seus hibitos, em que 0 tio Cegonha se
salienta, a caminhar nUID daustra, sob 0 olhar ardente e disfarc;ado de uma freira
(6) Literatyra e Filosofia, Oliveira Martins, apresenrado par Cabral do Nascimento, Guimariies &
Companhia de Editores, 195 5 "0 Reina da Mulher"; ver adiante Dispersos. II , seleccrao Antonio
Sergio e Faria de Vasconcelos, pp. 144 . 165.1923, Biblioteca NacionaL
(7) Ortigao, Ramalho: Carras a Emilia inrrod., leit. e no[as de Beatriz Berrini, Lisotpima Edir;6es
- Biblioteca NacionaJ , Rio de Janeiro, J 993.
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apaixonada; urn ceu Dnde duas almas "enlac;adas e amanres, com habitas do
convento", se desvanecem, com urn sapro de vento romantico; e urn grande coraerao,

trespassado de espadas, a espargir

0

ceu "de uma ehuva esearlare"(8). A leirura

e

Eicil; na terminologia de Freud ha. uma condensac;ao, uma deslocac;ao de imagens
e urn reajustamento ao real, em que urn corac;ao amante e, talvez, por um lado, 0
corac;ao de Jesus, e esbo<;a, por Dutro lado, um melanc6lico final passIvel para a
uniao dos amantes.

Muito mais adiante, a mesma Amelia e afligida num sonho em que Nossa
Senhora Ihe poisa 0 pe no peseol'o, por vinganl'a, e em que a Tor6, a desgral'ada
paralitiea, a queima por detris, originando labaredas que sobem mais alto que as
torres da Se(9). Tambem aqui a leitura to f.eil: Amelia, em que as pulsoes sexuais se
fundem facilmente com a admirac;ao pelo Padre, e que por isso nao reage, como
seria !idto esperar, a todo 0 vexame intima das ligac;oes consumadas na toffe onde
a Tot6 vegeta, e, pdo eonwlrio, vivamente impressionada pela capa de Nossa
Senhora, alias ainda por benzer, com que 0 Padre embevecidameme a reveste,

o P.e Amaro tern, por seu turno, urn sonha de cruel vinganc;a, clando uma
imagem daquilo que varias vezes vern a boca dos padres mais reaccionarios de
Leiria; sonha que 0 rivaL Jose Eduardo, e lentamente conduzido, num cortejo de
auto-de-fe, com Amaro ao lado segurando a Breviario na mao, e a outra mao a

abenl'oar as velhas da Rua da Misericordia, que se agachavam para the beijar a
alva. Mas eis que, no melhor do conejo, a criada acorda-o com agua quente para a
barba. 0 texto e uma simples evocas:ao de imagens hist6ricas, inteiramente realista

e vulgar, sem que nada
Sugira que tratar-se da hip6tese do sonho(IO). 0 sonho mais largo e
interessante d' 0 Crime do Padre Amaro (11) segue-se it descoberta de que Joao
Eduardo e que fora 0 autor do comunicado anticlerical publicado na A Voz do
Distrito. quando

0

Padre, convicto da razao que Ihe assiste, pensa que afastara

qualquer pretendente ao casamento de Amelia com esta exclamal'ao exaltada e
sibilina: "Para tds seu canalha! Isto aqui e de Deus!". Entao, depois de uma
embrulhada explical'aO que elabora para os seus pr6prios motivos, adormece. E
sonha que, colada ao seu corpo, sob 0 seu capote de padre, tinha raptado a Amelia
e seguia por uma estrada encaminhada ao ceu, perseguidos por urn diabo, que
logo identifica com Joao Eduardo, cujos comos rasgam as nuvens delicadas e macias
como penas, Mas Amelia queixa-se de fome e de frio, e Amaro pergunta por Deus
Pai a uma sagrada FIgura branca que the aparece com uma palma verde, E urn
santo que se queixa da brancura mon6tona, sempre eterna, que Ihe impede as

(8)

a Crime do Padre Amaro, edic;:ao critica org. par Helena Cidade Moura, LelIa & Irmio, 1964,

vol. I, pp. 174 - 176.
(9) Idem, vol. 2, pp, 195.
(10) Idem, vol. 2, pp. 249 - 250.
(11) Idem, vol. 2, pp. 435 - 440.
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torpezas da Terra e as variadades da dor do Purgat6rio. Comentario de Amaro:
"Bern memos n6s, em pecar! ", inundado num espas:o de nuvens, de que esempre
lembrado pelo Diabo -Joao Eduardo. Por fim Deus e-Ihes apresentado. rodeado
de santos, entre os quais se reconhecem S. Sebasthio, Santa Cedlia, S. loaD Baptista
e S. Cristovao. 0 Diabo chama a atens:ao dos circunstantes, apreciadores da beleza,
para a perfeil'ao dos joelhos descoberros de Amelia. 0 que leva santos vetustos a
estender os pescos:os para melhor os vcr, e poe em fuga as onze mil virgens, como
pombas espavoridas. 0 tom do sonho continua a aviltar-se, assume 0 estilo de
J oao Eduardo. e Deus Pai. que se reconhece ja velho. ameal'a os protectores do
paroco, como 0 co nde de Ribamar, e lembra os antigos cascigos que infligira ao
Fara6. "Eu eel sou assim!". Ameas:a mesmo queimar Leiria, tao pecadora, e Amaro
earrancado "por maDS de brasa" do corpo de Amelia, e atirado com grilhetas para
" 0 abismo numero sete". Vma luz bate, entao, de frente, - e Amaro acorda a suar,
com 0 sol a dar na janela.
Eis urn sonho em que Manuel da Rosa reconhece influ~ncias da Tentation
de Saint Antoine, de Flaubert, nomeadamente na referencia ao resvalar de "urn
globo reluzente de onde sala urn rumor de uma crial'ao"; Mendes da Rosa associao aos "globes lumineux" que Santo Anrao avistava da Tebaida, na Terra, e nao de
lado, como 0 P.eAmaro, em ascensao para 0 ceu. Talvez por sugestao, Oll analogia,
de 0 Firmamento de Soares dos Passos. parece-me antes urn fugaz indicio da
criac;:ao permanente, como melhor se compreendera adiante, quando 0 mesmo
Deus esfrega as maos. "de onde se esfarelavam universos".
Nos queixumes do santo sarurado da calma e da brancura do Ceu. e flagrante. como prop6e Machado da Rosa. a alusao ao tema do COntO A Perfei~ao.
quer direr. a incompatibilidade entre a perfei,ao e 0 ser humano limitado. urn
lugar onde ela nao cabe; acrescente-se 0 relevo concedido a S. Cristovao, que a
igrcja alias deseanonizou agora ha poueos anos, e que aponta para 0 texto onde
Jaime Cortesao notou os interesses franciscanos de El'a de Queiros (12); e tambem
e de notar a alusao a velhice do Padre Eterno, que era ja entao anunciada como
assunto de poesia por Junqueiro. No seu todD, 0 texto contrasta os prop6sitos
argumentativos de Amaro no trecho que imediatamente 0 precede, e eu
classifid.-Io-ia como urn belo ac hado satirico em favor da tese do romance,
imaginado no ponto de vista. e em parte. na linguagem de Joao Eduardo. cuja
diabolizal'ao coincide com a permanente e bern conhecida tendencia queirosiana
para protagonizar 0 Diabo, com recurso a toda uma tradis:ao da literatura e da
6pera, constituindo aqui uma oposir;ao entre 0 estilo visionario medieval que culmina na Divina Comedia. e a linguagem popular, que eu me atreveria a chamar
vicentina. naquele grande achado que Machado Rosa registou como sendo
surrealista avant la Iettre.

(12) E,a de Qucir6s e a Questao Social, Jaime Cortcsao, Seara Nova, 1949
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a Primo Basilio e0

romance onde os son has e devaneios desempenham urn

pape! mais notiveL Notemos antes de mais nada que uma parte da sensibilidade
de Luisa e indiscretamenre montada por E,a de Queiros. Por exemplo, a recorda,ao
das leituras da juventudc, quando

ja aproveitava a sua assinarura numa livraria da

Baixa com leituras de Walter Scott, sao comprimidas em poucas linhas magistrais
oude se scute a capacidade de sintese do escriror, que de resta muitas paginas

adiante as prolonga com urn lange paragrafo em que Luisa, completamente
desesperada, aspira ao completo descanso de uma vida de frcira, ambientes que

E,a romanceia segundo Walter Scott(13). Estes devaneios, em estilo queirosiano
abstractamente certeiro, sao urn produto daquela mesma minucia que, de urn
modo claramente excessivo, multiplica as referencias aquila que Ecra considera
sec a tremenda fraqueza ferninina; essa fraqueza formulada pda disjUllcrao em

que Proudhon encerra as op,6es da mulher (burguesa): "menagere ou courtisane";
essa disjun,ao e sugerida desde os textos publicados na Gazeta de Portugal, depois
n' As Farpas e em varios passos do Misterio da Estrada de Sintra: E,a sugere esse
dualismo com a figura claramente negativa da Leopoldina, com frequentes
referencias a trechos de 6pera, nomeadamente a

celebre Carta Adorada, com

0

audicrao frequente e oportuna da

drama melado de Ernesto Ledesma e ate com

comenrarios s6rdidos e mesma com certas minucias como

0

manuseio ocasional

de urn galheteiro e de urn paliteiro, que plebefzam 0 romance ao gosto do tempo,
e que denunciam no fundo a sua questao pessoal de filho legal, mas it espera de
perfllha,ao. No entanto, ha pelo menos tres sonhos ou obsess6es de grande efeito.
Os sonhos importantes de Luisa sao os da segunda metade do livro e datam
da fase de inquieta,ao, em que Juliana a p6e na contingencia de arranjar dinheiro
que Ihe garanta, como ela diz, 0 paD. ou seja a subsistencia na velhice doente que
rapidamente se aproxima. A cerra altura a criada, que e tambem alias uma vitima,
como E<;a incisivamente mastra, vern informa-Ia de que Basilio se ausentara de
Lisboa, e exige-lhe uma quantia a que ela nao tern imediatamente acesso. LUIsa

da

a

rala-se longamente com a exigencia,
traros imaginac;ao para encontrar uma
safda, e acaba por se deitar, frustrada, passando sucessivamente por tees sonhas
inquietos: ora lhe surgem mont6es de libras e massos de notas, que se esvaem ao

minimo esfor,o de os agarrar, enchendo-lhe 0 quarto de infinitas rodinhas a rolar
e de urn fremito de notas er6ticas; ora hoi uma personagem indefinida, que se
cruza respeitosamente, que the enche 0 regac;o com moedas e notas, e ela nao sabe

de quem se trata, talvez seja 0 Diabo, talvez a pera impudente de urn homem que
lhe aparece a cada passo; e com essa fortuna e!a desata a gritar por Juliana, ao
longo de urn corredor que progressivamente se esrreita, ate a comprirnir numa

fenda em que ela nao vai caber, sentindo cada vez mais a frialdade das notas sob a
nudez do peito, - e surge-lhe como solu,ao a imagem de Sebastiao, que e 0 anjo da
(13) 0 Primo Bosnia, Lelia
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guarda a quem ela ainda nao co nta as seus segredos, e, tambem , Basilio, recostado
num vagao que 0 afasta para Paris. Estamos ja perante urn pesadelo plausfvel, em

que sobressai 0 tema da angustia na imagem daquelas paredes sem safda. a que
associo certos quadros muito posteriores de Helena da Silva (14).
A seguir temos 0 grande sonho da recita teatral. desencadeada por Juliana.
que regressa finalmente e sem explicacrao do teatro e da

aLuisa urn momenta de

descanso. em que da adormece{ 15) . Aparece-Ihe entao em sonho uma sessao solene.
com a presencra regia, j6ias cintilantes e uma multidao de cortesaos vestidos (repare-

sa bern) como valetes de paus. Ela. Luisa. e a protagonista do drama de adulterio
de Ernes to Ledes ma, em que sobressaem a calva do conselheiro, "uma redondeza
nevada e nobre", "rodeada como uma flor num voo amoroso de abelhas", que no
romance constitui a obsessao insistente de Dona Felicidade, mas tern urn valor de
simbolo bastante mais audacioso.
contra-regra bate as palmas, e exige: "salta a
cena de amor! Salta-me essa maravilha!". E en tao a orquestra toea lentamente 0

a

[ado de Leopoldina (a amiga de Luisa de costumes muito livres). E a protagonista
"nos bracros de Basilio", goza prodigiosamente , e ao mesmo tempo que se
envcrgonha. porque 0 que se esta mesmo a representar sao os "delIrios libertinos
publico entusiasma-se, chovem os ramos de violetas.
Rei, sem
do Paraiso".
perder a sua tristeza espectral, arremessa como urn bouquet a sua esfera armilar, e

a

a

logo 0 consdheiro. para imitar Sua Majestade. "desaparafusa rapidamente a calva.
atira-Iha. com urn berro de dor e de gI6ria!". Subitamente. silencio. E 0 Jorge. 0
marido ofen dido, que se adianta de punhal nas maos, mas, num gesto galante,
an uncia as autoridades e ao publico: "Agora e comigo! Reparem neste trabalhinho!";
e, com uma destreza de toureiro, agarra no cabelo de Luisa, curva-Ihe a cabe,?
para teas, pisca urn olha e crava-lhe a ferro no seio esquerdo. "Muito bern!", ouve-se

uma voz. Entra Basilio na plateia. de [aeton. com

0

patriarca de Constantinopla

feito tcintanario, e, quando Jorge arranca 0 punhaI. 0 sangue corre para 0 palco
como "continhas verrnelhas". Urn carvalho , que nao se sabe porque, recorda
autor)
Sebastiao, estende sob ela as suas ralzes) macias como coxins de penas".
o Ernestinho) e chamado ao palco, saltitando para nao pisar 0 sangue. Lufsa sentese mo rrer, - e ouve na realidade, e agora no seu quarto, voz do marido, 0 Jorge, que
C(

a

acaba de chegar do Alentejo.

£.
todo 0

uma cena magnifica) que bern merece a le itura directa, no contexto de
romance e ate com a emocrao do ar do tempo, como se veri fica pda simples

figura regia de D. Pedro V. 0 epis6dio entusiastico do arremesso da esfera armilar
e da calva do consdheiro da daramente. com varios decenios de antecedencia. 0
tom surrealista que Mendes da Rosa captou. mas que e na origem urn expediente
para sublinhar a sarira ao que a burguesia podia entao entender par arnor livre, tal

(14) 0 Primo Basilio. LelIa & Irmao, pp. 328-329.
(15) 0 Primo Basilio, lelIa & Irmao, pp. 364-368.
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como ele era sentido pela dramaturgia d' A Dama das Camelias e da opera A
Traviata, com acrescimo de ingredientes tipicamente portugucses: eo tcatro doirado

como uma igreja; Basilio a dispor (como ele se gaba) do seu amigo,

0

patriarca de

Jerusalem; 0 amor assolapado de Sebastiao, que, extreJnamente tlJnido, se vin!
revelar, num unico acto, como capaz de salvar LUisa; 0 adulterio convertido em

tema solene de tragedia, - tudo isto e trazido para a banalidade da pe,a ao fado
"canalha" de Leopoldina, 0 simbolo quase incrivel da calva do conselheiro, a
duplicidade de vii de Basilio, 0 apunhalamento quase tauromaquico de Jorge, dao-lhe 0 lugar pffio e reles que E,a de Queir6s lhe consigna. Fica, e claro, de fora
tudo 0 que no romance tern uma efectiva dignidade: a tragedia de Juliana, a que a
burguesia lisboeta se mostrou longamente insensivel e era toda habitual de Lisboa,
no final de 1870.
Nao quero deixar 0 Primo Basilio sem apontar mais uma testemunha a

subjectividade de Luisa: a sua ligeira recupera,ao no pen ultimo capitulo, quando
ela deixa de parte todas as suas distraoroes pessoais c se acolhe a uma "vaga
sentimentalidade devota", julgando-se entao mais perro do Ceu, gras:as a sua
pon tualidade as missas e a sua repetis:ao de coroas
Virgem , - a que

a

incindentalmente acresce a fobia do diva da sal a, associado a urn epis6dio da sua
aventura passada. Ha qualquer coisa que morre na "virtuosa csposa" de Jorge, para
usar a linguagem do conselheiro. De facto, a Lufsa ja morrera, antes da crise que a
levara aos ultimos sinapismos e aos causticos, c ao corte do cabelo, que entregara ja

irreconhedvel acova final. E,a consegue dar a reviravolta com a evocal'ao subjectiva
das imagens infernais de sofrimento por que LUisa passou.

Na obra restante de El'a, avulta
Ilustre Casa de Ramires, que

0

sonho de Gonl'alo no capitulo X d' A

e uma ence:nas:ao montada peIo autor para motivar a

mudanl'a de Gonl'alo, que se imagina em sonho rodeado por todos os seus her6icos
avos, a oferecer-Ihe no leito as suas velhas armas a fim de ele veneer a timidez que
o inibe; e verdade e que todo 0 romance muda do tom crftico e sadrico para urn
pretenso tom de energia que 0 conduz a vocas:ao colonialista, isto justamente na

parte do livro de que ainda nao existe edil'ao crltica.
Pelo contrario S. Cristovao contem 0 celebre sonho do santo, jazendo como
se estivesse morro na hatalha final dos Jacques contra os Cavaleiros, antevendo os
novos Jacques que renascem dos ossos dos mortos em batalha, ate que, feiros uma
multidao incontavel, eles ocupam a terra roda, 0 ultimo cavaleiro desaparece, "e
sobre a terra so ficavam os Jacques, que cantavam em triunfo na frescura da manha
clara (16)". 11 urn sonho que corresponde exactamente aos lamentos que se ouvem
quando 0 Cristo ecruxificado n' A Relfquia, e assisrimos a este afrontoso escandalo
de se j untarem sacerdotes, magistrados, doutores e mercadores, para matarem
ferozmente, nurn alto de urn morro, 0 "justa que, penetrado no esplendor de

(16) Ultimas raginas, leIla & Irmao, pp. 162 - 163.

66

Revista de Latras - UTAD

Deus, ensine adora'rao em esp{rito, au chcio de arnor dos hornens, proclarne °
reino da igualdade" (17). 0 proprio conrexto d 'A Rdiquia e em grande parte uma
invoca~ao em que se intercalam dois sonhos propriamente ditos: 0 breve sonho do
jovem Raposo de sete anos, que foca apenas "urn hornen nu, com duas chagas nos
pes e duas nas maos, e que era Jesus Cristo" (18), e 0 sonho do mesmo Raposo no
mar em frente de Jafa, e que imagina urn Oiabo, que e afinal uma replica de Pan,
apresentar a sucessao de varias religioes a que ele, Deus da Natureza, originou,
dando conta do nascimento de uma religiao nova, a que naD faltariam sequer
grandes fogueiras para os Judeus tais como os holocaustos de Deus Moloch (19).
Esrivernos a exernplificar son has e devaneios, com extractos tirados sobre
tudo d ' 0 Primo Basflio e 0 Crime do Padre Amaro. Mas, acima de tudo, E~a e 0
romancista que iniciou entre n6s 0 estilo indirecto livre, no seu sentido mais largo,
que nem sequer precisa dos tra'r0s peculiares de uma primeira pessoa, mas tern em
vista toda aquela serie de processos que marcam a subjectividade do texto no esplrito
do enunciador. Ele apreendeu scm duvida tecnicas mais ou menDs naturalistas,
num sentido muito largo com que ele abrange a Illada. vcirios renascentistas
romancistas do seculo XVIII ingles, ate a escola francesa de Zola, sem nunca se
comprometer demasiado na sua execu<;:ao real, se pusermos de parte os textos
didacticos e as cartas dirigidas a cronfrades, como Te6filo Braga e Rodrigues de
Freitas. As suas palavras mais chas encontram-se ja nas Prosas Bcirbaras. onde 0
sonho se espraia. Ate com atropelos da composiyio e com contradi<;:6es da sua
filosofia. Foi al que de deixou estas palavras, que poderia retomar mais tarde, ate
peIo universalismo de que sao testemunho: "Todas estas coisas se parecem com
sonhos. Mas que e 0 sonho ? Mas 0 que sao visoes ? Sao as atitudes, fantasticas e
desmanchadas, que a sombra da as verdades. Ja pensava assim 0 poeta Li-Pai-Te I
.. .1 (20).

(17) A Rcliqu ia, Lello & Irmao, pp. 219.
(I 8) A Rcliquia , Lelia & Irmao, pp. 4.
(19) A Reliquia, Idlo & Irmao, PI" 86.
(20) P,o,as Barbara" Lelia & Irmao, pp. 145.
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A Importancia da Palavra e do Acto Comunicativo em Hinos...
em louvor da terra de Altino Serrano

Henriqueta Maria Gonralves
UTAD • Vila Real

«Minha Patria e a Lingua Portuguesa»
Bernardo Soares
«Vejo a arte definida
na forma de descrever

o bern ou

0

mal que a vida

nos faz gozar au sofrer.»)

Ant6nio Aleixo
1. 0 titulo escolhido para representante da colectanea de poemas de Altino
Serrano' usufrui de urn estatuto ass umidamente paratextual na medida em que ele

pr6prio e porta-voz das inten,oes do Autor na elaborac;ao do seu texto;

0

titulo e,

pais, a prirneiro denunciador de uma pragmatica enunciativa de natureza

metalingufstica, enquadrada num perfil arquitextual de modalidade poetica.
A ambiguidadc que reveste este enunciado representante

da colectanea e 0

primeiro denotador daquilo a que Jean Cohen designa por poeticidade. Como se
sabe, para este autor, que perspectiva a Poesia numa dimensao fenomenol6gica, a
linguagem poetica caracreriza-se pela sua inrensidade, no que diz respeiro a uma

constancia patetica criada pela pr6pria linguagem.' Laurent Jenny, em La parole
singuliere , tambem no ambito da fenomenologia, fala da «parole taciturne» e da

'

{(inrimite de la parole avee Ie silence», forma particularmente assumida de urn
'nao-diro', pr6prio do diseurso poetieo. Ora, 0 enunciado "Hinos" remete 0 leitor
para a aceps:ao de canricos que, quando correlacionado com 0 sintagma "em louvor

da terra", permite aceder aos sentidos de defesa de urn espa,o rural, defesa esta
imbu£da po r urn certo bucolismo. dirernos mesrno saudosismo hedonista. Esre
conjunto de sen tid os torna-se mais plausfvel se atentarmos na autoria dos textos

que seguem

0

espa,o do titulo. A voz que se pretende responsivel pela elabora,ao

dos textos aparece denominada Alrino Serranoj gera-se, pois, uma expecrativa

SE RRAN O, Alcino, Hi nos ... em lo uvor da terra, Porto, Universidade Fernando Pessoa, 1996.
1 Veja-se: COHEN, Jea n, «Le sens poe riq ue», in II y a tuS
poet~s partortt (Revue d'csthccique), 1975
} JENNY, Laurent, La parole $inguliere. Paris, Ed. Belin, 1990.
I
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conciliatoria com 0 titulo dado a colectanea, expectativa lograda, sente 0 leitor
que depois entra no universo do texto. A nosso ver, este "logro" e intencional e
investe-se como primeiro signo de um "nao dito" e das virtualidades da Ifngua
sobre as quais este sujeito da enunciac;ao pretende que 0 seu interlocutor,
pretendidamente activo, reflicta.
Mas, tambem 0 diz Laurent Jenny, "non seulement l'enonce a une forme,
mais il prod:de d' un enonciateur et d' une circonstance" (op.cit.: 18) que determinam
o espa~o do "nao dito" e engendtarn a ambiguidade.
Assim, 0 "louv~r da terra" filia-se no conjunto de sentidos que a expressao
correlata "arnor da terra" tinha na Idade Media, como salientaAntonio Jose Saraiva. 4
«arnot da terra» entendia-se como a fidelidade a uma tradi<?io local, independente
das ralzes hisp:1nicas, inspirada pelos sentimentos de solidariedade e de continuidade
no tempo dos grupos etnicos e outros grupos sociais. Foi 0 amor da terra que
esteve na base da congrega~ao nacional fundadora do teino de Portugal. Uma
expressao equivalente ocorre no Prologo Cronica de El-Rei D. Joao I de Boa
Memoria de Femao Lopes: "(... ) a terra em que os homens per longo costume e
tempo foram criados gera uma tal conformidade antre 0 seu entendimenro e ela

o

a

(... )".5
Estes considerandos permitem-nos desde logo especular acerca de uma
projeCfyao nacionalista no que diz respeito aos objectivos do Autor, na esteira de
urn Camoes ou de urn Pessoa nos poemas da Mensagem, autores, alias,
significativamente referidos no primeiro poema da colectanea.
2. 0 "Registo de Identifica~ao", com que a colectanea de poemas abre, ganha
tambem uma incidencia paratextual de natureza dinamica e metaliteraria na medida
em que Jose Esteves Rei, assumindo urn estatuto de patemidade que 0 titulo dado
ao paratexto torna explicito, explica a criac;:ao pseudonfmica e desmonta a sua
pertin~ncia significativa. Trata-se da identidade de uma entidade dupla: Alrino,
suic;o, assIduo visitante de Paris, mais senslvel a expressao, economico, meticuloso,
pragmarico e radonal, e Serrano, portugues, oriundo da Estrela, sensfvel a
mensagem, sentimental e apaixonado, longe da comunidade de origem.
Altino, esclarece Esteves Rei, e mais senslvel a expressao e Serrano, a
mensagem; assim, Altino Serrano surge aos olhos do leitor como que investido de
urn estatuto duplarnente sIgnico, na medida em que e signa assumidamente
lingufstico
expressaolconteudo, mas tambem urn signa de dina mica literaria.
Sendo Alrino uma entidade, e tendo a identifica~ao que tern (ele e do Norte da

SARANA, Antonio Jose, 0 CreprJ.scufo da ldade Media em Portugal - Parte III, Lisboa, Gradiva,
1996.
s LOPES, Fernao, Cronica de El-Rei D. folio J de Boa Memoria, Lisboa, Livros de Bolso EuropaAmerica, N° 146, 1977, p. 84.
4
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Europa, a cabel'a, para adoptarmos a expressao de El'a de Queir6s em Notas
Contempordnear, it semelhanya da reorizal'ao de Montesquieu) percorre urn trajecro
de vai-vem Paris - Zurique, zona que eompreende 0 espayo de maior emigrayao
portuguesa, por assim dizer, a forma, tambem, de sobreviveneia material do
portugues; Serrano e 0 SuI da Europa, 0 cora~o, mais emotivo, temperamental e
saudosista
0 conteudo do signa litenirio. Altino Serrano e "todinho", corno
entidade plena, 0 portugues emigrante, dividido entre 0 racional/rnaterial e 0
emocional/saudade, homern em diaspara, diz Esteves Rei, hornem portugues em
perda e luta por uma identidade, 0 emigrante que <cia para os lados da Suiya" sente
ausencia da identidade nacional da sua origem; nao e por aeaso que Serrano e da
Estrela, berl'o de uma identidade nacional sentida par Pessoa", ameal'ada pela
ausenCla.
Johann Fichte in Reden an die Deutschen Nation defende a existencia de urn
eu nacional, com base na unidade da Ifngua e na identidade da ral'a. Renan em
Qu'est-ce qu'une Nation (i 882) defende que nao ena lingua ou na etnia, mas, sirn,
no passado comum e na vontade de realizar tarefas colectivas que reside 0
nacionalismo. Ora, a ameac;a de que falavamos arras tern em considerac;ao esta
impossibilidade de, juntamente com outros, realizar estas tarefas colectivas de que
fala Renan.
Os sentidos aduzidos anteriormente confirmam-se num momento pOedeD de
{(Coracrao quebrado», 0 poema rres, onde Alrino Serrano, a voz pseudonfmica, diz:
A

•

a escrever

Pocma

da ausencia e da distancia
do futuro no p rcscnte
de urn rcmpo a comp rimir

6

Rccordcmos aqui a poema «Viriato)) de Fernando Pessoa na Mensagem:
Se a alma que senre e faz conhece
S6 porque lembre 0 que esqueceu,
Vivemos, racta, porque houvcsse
Mem6ria em n6s do insti n to (Cu.
Nat;:ao porquc reencarnaste,
Povo porque ressuscitou
Ou LU. ou de que eras a haste A ..sim se Portugal formou.
Teu ser c como aquela fri a
Luz que precede a madrugada,
E eja 0 ir a haver 0 dia
Na antemanha. confuso nada.

In Ohms Comptetas de Fernando Pessoa V, Lisboa, Atica, 13;1, ed., 1979, p.26
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Dcixa
teus
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(p.33).

N ao e por acaso que 0 primeiro poema incluido n esta colecranea tern p or titulo
«Diaspora)) e vai confirmar 0 que temos vindo a dizer ate ao mom ento:
Povo ponugues
jogado
em outro tempo
5emprc
outros espas:os
Foi Africa
Asia

Brasil
a Europa
e a America

1500
seculo dezoito

S

O liveira Martins
e suas teses

E

M
P

de sessenta 0 salto
na de

R
E
cada

A

D I

fi.
S

UM HOj E

P
Ii

0
R
A
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Dcscobrisre novas mundos?
perdes - re - Ie a ri.
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Pessoa
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ALGU~M

aparece
sempre
pequcn os deuses casciros
em seus tronos de
barro escondendo
ru-a-ver - da-de
ideologizando

Era a fe (n)o imperio
(d)a civil i za~o ocidental
viajando - re nas c.aravelas
to direito universal
de viver e trabalhar
num pars a tu - a escolha
A ajuda entre povos
em riqucza5 desiguais
seu concerto de na¢es
ERA?

Sed?
Pobre povo
porrugu&
ohcialmen te enganado

TV - A - VER - DA - DE

au

onde est:\.?
pcrdida
silenciada
sempre em peregrinas:ao
na parria ao mar lan<rada
por velhos com

TV - A - RA -

zAm

(pp.5-7) .
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3. Referimo-nos atn's aambiguidade como estatutariamente literaria e logo
presente no titulo que apresenta 0 rosto do livro; ele e 0 primeiro elemento do
processo de comunicac;ao com 0 leitor an6nimo que contacta com 0 material
oferecido por alguem, dai a sua imporrancia no dominio paratextuaI.

o conceiro de paratexto envolve escritos do autor, do editor au do prefaciador,

a margem do texto ou sobre 0

texto, e que 0 acompanham, como, par exemplo,
dtulos, prefacios e dedicat6rias. notas, dtulos de capitulos, entrevistas dadas, debates, etc. Genette refere-se ao paratexto do seguinte modo: "the pararext is for us

the means by which a text makes a book of itself and proposes itself as such to its
readers, and more generally to the public".'
Tambem sabre a paratexto e suas func;oes, Marie Maclean, num outro artigo
da mesma revista, com 0 titulo «Pretexts and Paratexts: The Art of the Peripherical»,

diz: "The paratext involves a series of first order illocutionary acts in which the
auror, the editor, or the prefacer are frequently using direct performatives. They
are informing, persuading, advising, or indeed exhorting and commanding the
reader." (p. 274).
Esse processo de comunicac;ao com

0

lei tor, ao aparecer envolto pela

ambiguidade, obriga a uma reflexilo sabre a polival~ncia do signa. No segundo
momento comunicativo, novamente 0 leitor e alertado para a importancia nao 56
da palavra como do pr6prio acto comunicativo, pela elaborada encena~iio
pseudonfmica, que, mais uma vez, obriga 0 leitor a centrar a sua atens:ao na palavra.
A palavra assume-se desde infcio como foco centralizador do sujeito da enunciac;ao

e nao longe do conceito de nacionalismo dado por Johann Fichte em Reden an die
Deutschen Nation , conceito este que pressupoe a exisn~ncia de urn eu nacianal,

com base na unidade da lingua e na identidade da ra~a. Assim, negada ao portugu~s
a possibilidade de encontrar na terra a identidade da ra~a, procura no canto pela
lingua a tabua de salva~o para saudosisticamente falar do seu ser portugu~s. Restalhe, pais, a palavra atraves da qual a paeta autentica

0

seu dramatico sentimento

de aus~ncia pattia de urn "n6s aqui abandonados pelos de I" pelos de ca s6s", como
diz no poema "Somos n6s aqui» (p.9).
Esta imporrancia conferida apalavra, a necessidade de centrar 0 lei tor nela,
de atraves dela obrigar 0 leitor a reflectir, vai levar 0 sujeita da enuncias:ao poetica
a uma construs:ao quase laboratorial a que chamaremos de novo barroco rer6rico,
recorrendo a uma serie de estrategias que se podem genericamente resumir numa
vertente semantica de provocac;ao e rebeldia face a ortodoxia lingufstica que nos
lembra 0 desafio Prometeico. Efectivamenre, assisrimos abertamente a urn jogo
com a linguagem; esra propensao llidica da poesia [oi ja analisada por varios autores,

entre os quais MiKel Dufrenne na sua obra Le Poitique.' Este

e, pois, urn jogo, a

7 GENETIE, Gerard, ((Introduction to the Paratext", in New Literary History, vol. 22, Number
2, Spring 199 I, p. 261.
'DUFRENNE, Mikel, Le poetique, Paris, PUF, 2" ed., 1973.
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nosso ver, de provocar;:ao, de permanente desafio que 0 enunciador poetico coloca
ao leitor desatento do quotidiano. Em «Saudaljao aPoesia)) percebe-se este tom de
desafio. este jogo provocatorio com a linguagem. a actividade laboratorial com as
virtualidades da palavra, esta rebeldia face a orrodoxia do ja estabelecido. 0 texto
asscnta no trocadilho retorico, terminando com urn enunciado maliciosamente
sadrico-provocatorio:
Saudayiio

a Poesia

Brincar da linguagcm seria ...
como homem

Brinca r serio do homcm . . .
com a linguagem
Serio do homcm ...
na !ingllagem de brincar
Li nguagem scria .. .
no brincar do homem
Homem serio ...
da lingua gem de brincar
Serio da linguagcm ...
a brincar aD homcm
Lingllagem do homcm ...
no brincar a serio
. Eu re saudo

6

Poesia!

A ousadia da provoca,ao atraves da palavra verifica-se tambem a outros niveis:
aD nivel da coer,ao as proprias regras do sistema linguistico, quer no plano morfosintactico (ex. con se guir am [p.6], acab - ei [p.19]) quer no plano l6gico-semantico
(Sou ser-do-ente-a-pos-ta [p.35], 0 poema Desejo [p.37]) , ao nivel da subversao
da linearidade da leitura (a palavra aparece ou escrita ao contrario. ou em diagonal. como no poema 3 de «Cora,ao quebrado>.) e. finalmente. ao nivel da pr6pria
valoriza,ao do estatuto da palavra pela op,ao deliberada da ausencia de pontua,ao.
Este ultimo aspecto referido permite que compreendamos melhor as inten,6es da
pragmatica enunciativa do sujeito poetico. Assumidamente dual. em termos de
entidade, como vimos, estas intenljoes conciliam as exigencias formais de Altino e
a preocupa.,ao com a mensagem de Serrano. 0 leitor ve-se obrigado a descodificar
a forma para aceder ao conteudo, sendo-lhe implicitamente exigidos urn tempo e
urn espa,o de leitura solitaria que the permita urna atitude de exigente reflexao
sobre as virrualidades da propria lingua; numa palavra, 0 leitor sente necessidade.
quase sem se aperceber, de jogar 0 jogo da linguagem. E e aqui que, chegado 0
lei tor a este estadio. a entidade autoral. que tambem jogou urn jogo. sai dele vitoriosa
porque levou 0 lei tor a envolver-se no jogo.
4. Mas nao e s6 ao nivcl da palavra que estas inten,6es da pragmatica
enunciativa se percebem , e igualmente ao nlvel do proprio acto comunicativo.

75

Henrlqueta Maria Gon<yalves

Definiremos acto comunicativo, tendo em conta os considerandos de E.
Buyssens, J. L. Prieto au Umberto Eco, como 0 movimento dinamico de passagem
de urn Sinal a urn destino. Esse movimento abrange a signiflca,ao ja que prcssup6e
uma resposta interpretativa par parte do destinad.rio. 9
Se entendermos a comunicas:ao deste modo, for~oso sed. reconhece-la em
termos de modulas:ao persuasiva ou argumentativa gisada par estrategias que
ponharn em pratica essas modulayocs.
Assim, ao procurarmos analisar a importancia do acto comunicativo nesta
colectanea, estamos conscientes de que 0 seu Autor recone a uma serie de estrategias
que visam a significayao porquanto exigem por parte do lei tor Ulna resposta
interpretativa ainda que condicionada. Este condicionamento surge refors:ado, a
nosso ver, pelas pr6prias caracterfsricas modalizadoras do modo literario em que
os textos se enquadram. 0 modo Hrico e 0 modo da subjectividade, da emo,ao e
da fusao equacionada entre urn presente que se vive e urn passado que se recorda.
Ora, estas condicionantes modais reforc;am, sobretudo peIo testemunho dado
por urn 'eu' enunciativo, as modulas:oes argumentativa ou persuasiva de que
falavamos atras. Neste caso, e preciso tambem atentarmos nas caracterfsticas da
voz da enunciayao: Altino Serrano, ja 0 vimos, e uma entidade dupla
Forma e
Conteudo
0 que permite encontrar estrategias comunicativas de teor persuasivo
ou argumentativo de complexa elaboral'ao formal.
A estrategia comunicativa mais utilizada e a elaborada construs:ao sinractica,
coerciva relativamente a norma, 0 que obriga 0 leitor a varias tentativas de leitura
ate chegar a imp1icas:ao interpretativa, num assumido envolvimento ludico, a que
ja nos referimos anteriormente. Este aspecto, sistematico na colectanea, insere-se,
a nosso ver, numa persuasao despoletad~ para a leitura, cada vez menDs praticada,
que 0 poema 3 de «Coras:ao quebrado» torna explicito, de forma amargamente
sentida:
a escrever

Poema
da ausencia e da distancia
do futuro no prcsentc
de um tempo a comprimir

Wio

venhas
Nao

"

lema
Ddxa

Cf. ECO, Umberro, Trattato di semiotica generate, 6 a cd., Milano, Bompiani, 1978, p. 19. Eric
BUYSSENS em La communication et l'articulation linguistique, Bruxelles - Paris, PU.B. P.U.F.,1967, ao referir-se ao acto comunicativo, aflrma: "Dans l'acte de communication, Ie fait
revele (, .. ) est d' ordre psychologique; (...) l' acre de communication est l'acte par Iequel un individu,
connaissam un fait perceptible associe a un certain etat de conscience, realise ce fait pour qu' un
autre individu comprenne Ie but de comportement (... )", p. 20.
?
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teus
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boiar
no sa ngue
do
dr . eu . 10
que-

b..
do
.

do

YO'

vom

cabeya

(p.33).

Para alem desta, sao cinco as estrategias comunicativas que poem em pratica

a argumenta,.o e a persuasao na globalidade de poemas desta colectanea: 0 discurso
imperativo, como no poema (Viveh) (p. 27), 0 discurso imperativo-interrogativo,
como no pocma «Digam hoje porque» (p. 81), 0 discurso interrogativo-ret6rico,
como em «Meu amigo morcew) (p. 59), 0 discurso de simbiose com 0 Outro,
como acontece em «Ser portuguesn (p. 35) eo discurso densamente emotivo de

que e exemplo "Ai esta surdez de gente» (p. 71).
Havera algum tracro de pertinencia dominante em rodas estas estrategias?

Quanto a nos, de uma forma ou de outra, elas tornam exequivel a exaltasoao da
identidade do ser portugues, onde quer que ele esteja, no tempo ou no espa,o.
Esta exaltarrao nacionalista que 0 ser emigrante faz desenvolver neste sujeito poetico,
demonsrrada em muitos poemas, faz com que 0 poeta apele a capacidade do

Homem para construir efou modificar 0 seu pr6prio destino, dando voz a Jose
Regio, atraves de uma cita,ao de dinimica intertextual: "A culpa etoda minhaf se
a vida naD e bela". Este enunciado, desfecho do poema «Viveh>, torna clarividente
a incapacidade de permanencia do poeta em situarrao de ausencia do solo patrio,
aspecro verificavel noutros poemas, sobretudo naqueles em que a ausencia de

afectividade concede momentos de dilacerante amargura.
5. De tudo

0

que fomos dizendo, e agora altura de sintetizarmos.

Esta colectanea de poemas, encarada como Mensagem, tern uma duplicidade
,

orginica: e FORMA e CONTEUDO. Ao ser forma (da autoria de Altino) apela,
por urn lado , atraves do exerdcio ludico, aleitura cada vez mais fora dos horizontes
do homern ocupado do dia-a-dia c, po r oUtro, man tern viva a consciencia de que

na lingua esta uma forma de uniao identificadora da ra,a espalhada pelos
contin entes. Ao ser conteudo (da autoria de Serrano), ela apeta) de forma
argumentativa e persuasiva, ao sentirnenro da identidade nacional, vertente banhada

por marcas individualizadoras do perfil do ser portugues, sobretudo pela dilacerante
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saudade do NINHO-patrio. Altino e Serrano encontram, pois, uma uniio
conciliat6ria que justifica a sua identifica<;:ao em nome e apelido: "0 rosro com
que fita e Portugal"."

to In PESSOA, Fernando,
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A SEMANA DE ARTE MODERNA E COBRA NORATO NO
MODERNISMO BRASILEIRO

Ma. da Assunf'io Morais Monteiro
UTAD - \Ilt. liLal

1. A Semana de Arte Moderna no Modernismo brasileiro

o aparecimenro do Modernismo no Brasil esta ligado a urn acontedmento
que se tornou urn marco decisivo na historia da cultura brasileira, pela revolu~ao e
renova~ao que provocou na mentalidade e na cultura da epoca: a Semana de Arte
Moderna.
Este evento cultural, que teve lugar no Teatro Municipal de Sao Paulo de 13
a 17 de Fevereiro de 1922, desempenhou urn pape! primordial no aparecimento
do Modernismo brasileiro, quer no campo cia Literatura, quer noutros ambicos,

como

0

da pintura, da escultura e ainda no dominio da musica, no qual Villa

Lobos faz uma rniscigenaIYao de ritmos classicos com ritmos folcl6ricos.

A Semana de Arte Moderna foi antecedida de urn per/odo de transi~ao
historica, entre 1902 e 1922, durante 0 qual, atraves de contactos com 0 que se
passava na Europa e da constatac;:ao de uma vida cultural convencional, gasta e
pobre, se prepara codo urn ambiente cultural mente explosivo que vai culminar na
organiza~ao

da Semana de Arte Moderna.

A realizac;ao

deste even to estao associados nomes importantes das artes
plasticas, da literatura e da ffillsica brasileira que, na altura da comemoras:ao do

primeiro centenario da independencia do Brasil, decidiram promover este
acontecimento cultural como forma de fazer afirma~ao publica de urn esplrito
novo.

a

Paralelamente realizac?o das sessoes, decorreu uma exposic?o de pintura,
escultura. e arquitectura, com 0 objectivo de divulgar as novas tendencias nestes
dominios artisticos. Nela paniciparam, entre outros, os pintores Anita Malfatti,

Oi Cavalcanti, Ferrignac, Oswald Gueldi, Martins Ribeiro, Zina Aita; os escu1tores
Victor Brecheret, Hidelgardo Leao Veloso e Haerberg; os arquitectos A. Moya e
George Przyrembel.
Foi urn periodo de alguma agita~o ideologica e artlstica, que serviu para
alertar as pessoas e chamar a sua atenc;:ao para 0 estado de estagnas:ao em que se
encontravam as letras brasileiras; serviu igualmente para provocar uma reacc?o
contra 0 retoricismo e 0 que era considerado mau gosto nas anes; determinou a

ruptura com 0 passado colonial, que era tido como responsave! pela introdu~ao de
novas culturas, habicos e tradic;:oes.
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Os modernistas, imbuidos de ideias novas, procuravam causar irnpacto no
seu tempo, marcando presenc;a atraves de uma arte inovadora e chamando a aren~ao
pela excentricidade e peIo intuito de agressao. Havia uma enrrega a vertigem das
sensa<;6es, valorizando a liberdade de cria<;ao e novas concep<;6es de beleza, ligadas
sobretudo ao progresso. Era uma nova forma de estar no mundo e na arte, dando
livre curso as suas tendencias criadoras, comes:ando uma epoca nova que, pela
possibilidade de manifestas:ao do inconscienre, abre uma brecha, atraves da qual
mais tarde ira irromper 0 Surrealismo. No Modernismo admire-se todo 0 tipo de
aventuras esteticas, cheias de dinamismo, de algum irracionalismo, mas reveladoras
de uma total inovac;ao e consequente impacto junto do leitor.
Quanto ao Brasil, neste pais 0 Modernisrno apresentou urn caracrer peculiar. A sua introdus:ao deve-se a alguns jovens que estiverarn na Europa em contacto
com as novas tendencias esteticas e que, ao chegarem a sua patria, sentiram
necessidade de as divulgar junto do publico. No en tanto, aD penetrar no Brasil, 0
Modernismo, sem perder 0 intuito de agressao e inova<;ao, foi imediaramente
adaptado paisagem, realidade e cultura brasileiras. Constituiu, aD mesmo
tempo, uma reacs:ao contra a imitayao tradicional, contra a merrifica<;ao, fazendose a apologia do verso livre, do recurso a uma linguagem do quotidiano,
preconizando a proclama<;ao de uma arte moderna, com urn outro sentido de
humor. Hci uma nova maneira de encarar 0 Homem e a realidade do Brasil,
procurando fazer brotar uma arte genuinarnente brasileira, com liberdade criadora,
hostilizando valores e ideais anteriores. Importa rea1s:ar que, reIativamente aos
responsaveis pda realiza<;ao da Semana de Arre Moderna, como salienta Maria
Lucia Guelfi, "0 grupo nao segue nenhuma escola, nem e unido por qualquer
identidade tecnica ou artistica. 0 que os une apenas a ideia geral de liberta<;iio'" .
E a partir da Semana de Arte Moderna que aparecem diversas correntes que
estao englobadas no Modernismo. Como refere Jose Aderaldo Castelo' , "surgem
entaD correntes que caracterizam grupos e revistas de pouca dura<;ao. E 0 «verdeamareIo», 0 «pau-brasih>, a «antropofagia», 0 «espiritualismo», 0 «dinamismo», sao
as revistas Klaxon, Revista de Antropofogia, Terra Roxa e outras terras, Movimento ,
Festa, Est/tica, alem da Revista do Brasil, que tambem acolhe os novos."
Ao mesmo tempo que surgem revistas mais radicais em termos inovadores,
encontramos, por exemplo, a revista Nov/ssima, que, assumiu uma posrura propria
e que, como refere Cecilia de Lara, C'aberta participa<;ao ampla, abriga extensa
colabora<;iio de Oswald de Andrade e de outros modernistas, mas deixa entrever
que nao endossa os radicalismos da renovas:ao"3 .

a

a

a

e

a

in GUELFl , Maria Lucia, Nov/ssima, Estitica e ldeologia na Dkada de Vinte, Sao Paulo, Universidadc
de Sao Paulo/Instituto de Estudos Brasilciros, 1987, p. 145.
2 CASTELO, Jose Aderaldo, "MODERN ISMO. Na Literatura Brasileira", in COELHO, Jacinto do Prado
(sob a direcyao de), Diciondrio de Literatura, 3 a edis:ao , 2 0 vol. , Porro, Livraria Figue idnhas, 1973 ,
I

pp.658-660.
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o movimeneo modernisea levou a cfdeo a emancipas;ao cultural do Brasil,
sobretudo em rela~ao a hegemonia da tradi~ao cultural portuguesa, uma tradi~ao
cultural que se foi enraizando ao longo de seculos e que come~ou a ser implantada
no Brasil pouco tempo apos a descoberta deste territ6rio, com a chegada dos Jesuitas,
em 1549, e a funda~ao do primeiro cologio, em Sao Paulo'.
Figuras relevantes do Modernismo brasileiro desta prime ira gera~o foram
Mario de Andrade, urn dos escrieores fundamentais desse movimento literario, e
Oswald de Andrade, que esteve na Europa, onde foi influenciado pelo "Manifesto
Futurista" de Marinetd e pelo poeta frances Paul Fort, autor das Balades franfaises.
De regresso ao seu pais, foi 0 introdutor do futurismo de Marinetti. Ronald de
Carvalho e outra personalidade de relevo neste movimento. Esteve em Portugal,
onde ditigiu com Luis de Montalvot, em Mar~o de 1915, 0 nO 1 da revisra Orpheu,
introdutora do Modernismo em Portugal, da qual apenas sairam dois numeros,
tendo 0 nO 2 sido ja publicado sob a direc~ao de Fernando Pessoa e Mario de SaCarneiro, em Junho do mesmo ano. Podemos ainda referir, entre muitas outras
figuras rclevantes do Modernismo brasileiro, Menotd del Picchia, Gra~a Aranha e
Manuel Bandeira.
Quanto a Raul Bopp, 0 autor de que nos vamos ocupar a seguir, embora
sem ter estado ligado a"Semana de Arte Modern3>,5 , eurn dos nomes importantes
do Modernismo brasileiro, por ser urn dos mentores da corrente anrropofagica.

2. Raul Bopp e a Antropofagia
D e todas as correntes dentro do Modernismo, interessa-nos sobretudo a corrente
antropofagica, que tern origem em 1928 com a Revista de Antropo/izgia, porque e
nela q"e se integra 0 poema Cobra Norato de Raul Bopp, publicado apenas em
1931, mas que circulava dactilografado desde 1928. Foi nesta revista que Oswald
de Andrade publicou a "Manifesto Antrop6fago", no qual utilizou a f6rmula "rupy,
or not tupy that is the question", embora seja 0 rctomar de urn caminho aberto
poucos anos antes, em 1924, como refere Fernando Crist6vao 6 :

LARA. Cedlia de. "Prcfacio" in GUELfI. Maria Lucia. Novlssima, Estltica ~ ldeologia na Dlcada de
Vinte, Sao Paulo , Universidade de Sao Pau lo/In stituto de Estudos Brasileiros. 1987. pp. 7-10.
>l CRISTOVAO . Fernando. "A rebours. L:influcnce bresiliennc au Portugal
in Le Courier. Paris,
Unesco e Organizac;ao das Na<;6es Unidas para a educas:ao, a ciencia e a cultura. Dezcmbro de
1986, p. 37 e pp. 40·42.
S Vcja-sc a correc.y.l o de Raul Bopp. quando diz que algumas veres 0 seu nome foi erroneamcnte
citado como urn dos part icipanres da «Scmana» (i n Borr, Raul, Putirum. Rio - GB, Editora Leitura,
S/A, ,./d., p. 224).
6 CRISTQVAO, Fernando, "La ((semainc de I'art modernc)) de 1922 Sept jours qui ebranlerent la
culture", in Le Courier, Paris, Unesco e Organiza<;ao das Na<;6es Unidas para a educayao, a ciencia
c a cu ltura. Dezcm bro de 1986. pp. 38-39.
1

H

•

81

M. do AssunQoo Morais Monteiro

"En 1924, Ie manifeste Pau Brasil (Bois de Bresil) d'Oswald de Andrade et son celebre
"tupy or not tupy" ouvre la voie a une ('poesie exploratrice}) qui se cherche dans la tradition
populaire et teme de realiser la symhese de la culture traditionnelle et de la societe technique moderne. Le relais eSt pris par Ie (Cmouvement anthropophage», qui public scs
manifestes en 1928 et 1929 et se propose de rernonter, a travers les etudes sociologiqucs du
Noir et de l'Indien et des manifestations du folklore et des arts populaires, aux sources
d'une tradition bresilienne anterieure a la colonisation."

Raul Bopp foi urn dos fundadores, com Oswald de Andrade, do movimento
antropofagico, que pretendia "a renovas:ao da consciencia nacional brasileira em
ordem a assumir os seus valores tradicionais nas artes, na literatura, na polftica ...
toda uma revisao de mentalidade a orientar atraves de uma BIBLlOTEQUINHA
ANTROPOFAGlCA que nao chegou a ver a luz do dia a nao ser em algumas realiza,6es
como COBRA NORATO e MACUNAfMA"7 . Este movimento valorizava 0 primitivismo
cultural brasileiro, tendo em vista urn afastarnento em relas:ao acultura e acivilizas:ao
europeia 8 •
Na origem cia designa,ao da corrente antropofagica esta uma brincadeira de
amigos, durante urn jantar organizado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral,
num restaurante onde a especialidade era ras 9 . Alguns dias depois, 0 mesmo grupo
acaba por se juntar para 0 baptismo de urn quadro de Tarsila do Amaral, intitulado
"0 Antrop6fago". Surgiu entao, nessa altura, 0 Clube de Antropofagia e, em 1928,
apareceu a Revista de Antropofogia, sob a direc,ao de Antonio de Aldntara Machado,
sendo Raul Bopp 0 gerente.
Raul Bopp era filho de emigrantes alemaes que em 1824 emigraram para 0
Rio Grande do Sui. Criado nesta regiiio, este brasileiro de origem alema foi marcado
pela "paisagem dilatada, de horizontes livres", segundo palavras suas 10 , e pelas
muitas viagens que fez. Conheceu a Amaz6nia e as suas lendas, a sua paisagem
tropical, a floresta-virgem de aguas pantanosas, onde '\i.guas defuntas estao
esperando 0 momenta de apodrecer" (p. 54) Ii, como escreveu. Viu de perto 0
Fernando, "Todo 0 misttrio cia AmazOnia num poema: Cobra Norato ': (Sep. da Broteria,
Vol XC 588-612, 1970), Lisboa, Edi,6es Broreria, 1970, p. 4.
8 Essa posic;aa de afastarnento em relac;ao a Europa e bern expressa por Plinio Salgado quando, a
proposiro da eleiC;ao de Raul Bopp para a l'acadernia Verde Arnarelo", referindo a vantagern de tal
eleic;ao, 0 considerava "urn dos valores mais represenrativos da rnemalidade brasileira", "urn sujeito
viajadfssimo" acrescentando: "So nao [oi a Europa e isso 0 valoriza ainda rnais, porque nao nos
interessa, presentemente, saber se a Europa existe" (in Borp, Raul, Putirum, Rio -GB, Editora
l.eirura, S/A, s.ld., p. 162).
90 proprio Raul Bopp conta (in Bopp, Raul, Putirum, Rio - GB, Editora Leitura, S/A, s.ld., p.
235) que Oswald de Andrade, discorrendo sabre a evoluc;ao bialogica do homem, descnvolveu a
teoria de que essa linha de evoluyao biologica do hornern passava pela ra, pelo que, se des estavam
a jantar ras, seriam quase antropOfagos.
10 C£ Bopp, Raul, Putirum, Rio - GB, Editora Leitura, S/A, s.ld., p. 199.
I I A partir de agora, a indicarrao de paginas refere-se ao texto publicado por Raul Bopp in Putirum,
Rio - GB, Editara Leitura, S/A, s.ld ..
7 CrusT6vAo,
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interior brasileiro de muitos e variados

riDS,

uma Amaz6nia onde

"0

charco

embarriga/com 0 vern-vern de plantinhas miudas da enxurrada" (p. 55), as '\irvores
aeocoradas/lavam galhos despenteados nacorrenteza" (p. 60), as "ra{zes desdentadas
mastigam 16do" (p. 51), onde, de noite, "a selva imensa esta com ins6nia" (p. 49).

E esta paisagem amaz6nica que 0

sujeito poetico vai descrever e vivenciar,
ao fazer-se atravessar a floresta vescido com a pele de Cobra Noraro.
poema e uma obra-prima, porque deixa transparecer 0 esforc;:o de

o

penetra~ao

na Amazonia, os perigos, a antropofagia simb61ica do Brasil primevo.

Nele se reflecte 0 "atavico, simple y encendido mundo amaz6nico", conforme
palavras de Alfonso Pinto !2, salientando 0 primitivismo, a vivacidade, excita~ao e
pulsa~ao

do mundo amazonieo. Em Cobra Norato, como que ha

0

despertar do

Brasil para a civilizayao. ou melhor ainda, estamos perante urn momenta anterior
- 0 da gestas:ao da terra que depois ira acordar e nascer para 0 mundo, com a

descoberta pelos Portugueses. E urn Brasil antropofagico, de selvas misteriosas,
engolidor de elementos estranhos, de todos aque/es que nao pertencem a realidade
bras ileira, e nesscs estranhos estao incluldos os Portugueses de Quinhentos. 0

Brasil que Raul Bopp patenteia em Cobra Norato

e, portanto, anterior a chegada

dos Portugueses, aterrorizador e barbaro, que surpreendia, atemorizava os que
chegavam, que representava urn perigo para 0 colona portugues; da! a antropofagia

simbolica da terra brasileira, tao bern descrita, e que leva aintegra~ao do poema no
Modernismo, mais precisamente, na corrente antropofagica.

3. Cobra Norato e 0 folclore amazonico
Cobra Norato representa, na poesia, 0 regresso as lendas e superstiy6es de
fundo folclorico, sobretudo amazonico, regresso que na fic~ao narrativa esta
representado na obra Macunaima de Mario de Andrade, na qual se faz sobressair 0
homem e

0

povo brasileiro. Mas, enquanto nesta se poe em evidencia

0

homem,

em Cobra Norato ea terra, a sua fecunda~o que SaO postas em realce. No entanto,
constata-se em am bas

0

aproveitamento das lendas e mitosl 3 amaz6nicos, tendo

estas duas obras sido destinadas a fazer parte da "Bibliotequinha Antropofagici'.
Poder-se-a direr que, a partir destas duas produ~6es, ripieas do Modernismo, deixa
de se poder confundir a produ~o literiria de Portugal com a do Brasil. A Literatura
Bras ileira tarna-se aut6noma em relayao a Portugal, visto que se nata de textos

Alfonso, "Nota Editorial", in Bopp, Raul, Cobra Norato e outros poemas, Barcelona, Dau
AI Set, 1954, pp. 7-8.
13 Como refere Pierre Brunei, a prop6sito da definis:a,o de mito. "avec Mircea Eliade on peut done
considcrer que «ia definition Ia mains imparfaite parce que la plus large» du myrhe est celle-ci: ((Le
my the raconte une histoire sacree; iI relace un evcnement qui a eu lieu dans Ie temps prim ordial. Ie
temps fabuleux des" commencements".» (in BRUNEL, Pierre, M'fI'HOCRlTIQU£ Thtorie et parcours,
Paris. Presses Universi taires de France. 1992. p. 59).
12
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espacial e culruralmente do Brasil, baseados na geografia , nas express6es populares,
nas cren~as, lendas, supersti~6es, tradi~6es daquele pais.
Raul Bopp serviu-se de lendas ofidicas originarias da Amazonia e urilizou
como lenda base do poema a da Cobra Norato. Segundo esta lenda, uma mulher
indigena foi fecundada pela Cobra Grande quando tomava banho num rio. Dessa
feeunda~ao nasceram dois filhos, urn de cada sexo - Maria Caniana e Norato. A
mae, aconselhada peIo feiticeiro da tribo, abandonou os filhos e eles criaram-se no
rio transformados em cobras de agua. 0 menino, chamado Norato, durante a
noite desencantava-se, largava a peIe na margem do rio, transfonnava-se num belo
rapaz e ia assistir a festas dos nativos. Depois voltava ao seu encantamento.
A esta lenda Raul Bopp associou uma outra - a da Cobra Grande au Boilina
que, em noites de luar, segundo a crenc;:a popular amazonica, vinha raprar as
raparigas virgens. A Cobra Grande era eonsiderada na selva amazonica como urn
genio mau, inspirava 0 mesmo terror que Minorauro inspirava aos gregos, pois,
tal como ele, exigia urn tributo. Todavia, enquanro a Cobra Grande exigia a resgate
de uma rapariga virgem, 0 tributo pago ao Minotauro era constituido por rapazes
jovens. Urn desses jovens, Teseu, acabou por veneer 0 Minotauro e sair do labirinto
do palacio de Knossos, em Creta, coadjuvado par Ariadne, filha do rei Minos,
que, apaixonada por ele, the ofereceu a fio que the proporeionou a possibilidade
de eneontrar a salda do labirinto.
Seria interessante, num estudo de maior folego que nao nos e permitido no
contexto da apresentac;:ao deste trabalho, fazer uma analise do poema numa
perspectiva mitocritica l4 , estudando aprofundadamente as conexoes entre tniro
do labirinto e os mitos e crenc;:as amazonieas dos quais eseritor se serviu para
construir poema. Raul Bopp trouxe para a literatura esses mitos e lendas do
interior brasileiro, proporcionando, por conseguinte, a sua leirura e actualizac;:ao
do mito do labirinro.
Como 0 proprio Raul Bopp referiu", em vez de urn Teseu destemido,
procurou, nas lendas amazonicas, urn genio born, que pudesse estar apaixonado
pela donzela raprada pela Cobra Grande e que Fosse capaz de enfrentar esse gonia
mau da floresta. Assim, pensou em Cobra Norato como urn Teseu amaz6nico,

°

°

14

°

°

Segundo Gilbert Durand, "Texte oral comme texte ecrit ant donc Ia mcme dignitc, ct

a run

comme a l'autre s'applique eette critique litteraire que nous allons maintcnant examiner et que
nous avons nomme «mythocritique11. Cette critique, que I' on peut, si l' on veut, ranger dans Ie
courant dit de «(La Nouvelle Critique,., conforte par toute la renaissance de I'inreret pour Ie mythe,
de la ((!integration de Ia pensee mymique dans Ie cortege des pensecs ((serieuses»), et qui consiste a
deceler derriere Ie recit qu'est un tcxtc, oral au eerit, un noyau myrhoIogique, ou mieux un patron
(pattern) mythique." (in DURAND, Gilbert, Introduction a fa Mythodologie, Paris, fditions Albin

Michel, 1996, p. 184.)
15 Cf Bopp, Raul, Putirum, Rio ~ GB, Editora Leitura, S/A, s.Id., p. 225.
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p ercorrendo urn labirinto que seria a floresta do interior brasileiro e os seus perigos,
c, com basc nourra lenda popular, eseolheu para a pcrsonagem feminina que foi
raptada pela Cobra Gra nde, a filha da Rainha Luzia. Oeste modo, Norato faz uma
longa viagem atraves da flaresta amazonica em busca da am ada, a mha da rainha
Luzia e, para venecr a Cobra G rande, tern de superar inumeros o bstaeulos:
.. -

Ag ora S .i rn

yOU

vcr a filha da rainha Luzia

Mas antes tern que passar por sere porras
Vcr sete rnulhercs brancas de ventre despovoados
guardadas po r urn jacarc (... )
Tern que ent regar a sombra para 0 Bicho do Fundo
Tem que fazer mirongas na lua nova
Tern que beber tres gotas de sangue" (p. 48)

Para a consecussao do seu objectivo, tal como Teseu dispos do fio de Ariadne,
Noraro eneonrra urn eompanheiro, Taru-de-bunda-seea, que 0 ajuda a veneer 0
labirinto e os perigos da sdva amaz6nica, para depois encontrar a mha da rainha
Luzia, com qucm a Cobra Grande ia easar-se. assim quc, no final do poema,
Noraro eonseguc cneontrar a amada, veneer a Cobra Grande e taptar-lhe a noiva,
para casar com da. 0 objectivo da viagem atraves do labirinto amazonico e, pois,
a derrota do genio mau, a liberta,ao da donzd a e 0 casamento desta com Notato.
Nos ultitnos versos, rcmos os projeetos do casamento, terminando a pocma com a
cspera "atras das serras do Sem-Fim".
Raul Bopp, pa r eonseguinte, criou urn poema no qual se serviu do mira do
labirinto, transpondo-o e adaptando-o a realidade do Brasil, proparcionando aos
leitores do sec. :xx uma aerualizac;ao e uma lcitura brasileira desse mito, miscigenada
com lendas de raiz popular amaz6nica" .

t.

4. Cobra Norato: inova,ao, brasilidade e primitivismo
Como afirmou Raul Bopp, 0 poema Cobra Norato, constituldo par trinta e
tres poemas em ve rso livre, "a principia era urn livro inofcnsivo para etian<;as" 17
au, co mo escrcveu com maior propriedadc, numa introduc;ao a outra obra sua,

Ainda reccntemence, em Fevcrciro de 1997, foi apresencado par Anabela O liveira um ttabalho
no qual sc foca a acru aliza\"ao do rnito do labiri nto: "UMA PRO POSTA DE M ITOCRI'T ICA. 0 LABIRINTO
OA FRASE EM L'EMPLO/ DU TEMPS DE M !CHEL S UTOR" ( Relat6rio de uma aula pr:itica nas Provas de
Apcidao Pedagogica e C apacidade Cienrffica), Vila Real, Universidade de Tras-os-Montes e Alto
16

Douro, 1996.
17

Bopp, Raul, Putirum , Rio - GB, Editora Leiruta, S/ A, s.ld., p. 243.
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"tern urn ar de livro de crians:a. Quente e colorido" 18. Por isso em cerras passagens
como;
" - Voce me espere
que depois vou Ie comar uma hist6ria" (p. 57)
"Quero levar minha noiva
Quero estarzinho com ela
numa casa de morar
com porta azul piquininha
pintada de lapis de cor" (p. 89)

nos varios diminutivos utilizados (ex: "riozinho", "solzinho", "ventinho"):
"Riozinho vai pra escola
Esd. estudando geografia" (p. 60)
"Solzinho infantil
cresceu engordurado e alegre" (p. 61)
"Ventinho penteia as f6lhas de embauba" (p. 78)

au em perguntas sugestivas de curiosidade infantil, como
"0 que

e que hayed. hi atras das estrelas?" (p. 72)

ou mesmo no recurso ao sonho e ao casamento no final da hist6ria, se nota 0
carinho, a ternura, suavidade, fantasia ~ ingenuidade, reflexo e reminisd:ncia da
ideia inicial. Em certas passagens do poema, a lei tor e levado a fazer uma associa,ao
com Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupery, associa,ao motivada e permitida
por perguntas, observas:6es e descris:6es evidenciadoras de simplicidade e candura.
Apesar deste tom suave, melodioso, 0 poema patenteia urn tom epico, pela exaltas:ao
da terra e do povo brasileiro. Como salienta Othon Moacir Garcia l 9 , hi em Cobra
Norato urn her6i, uma entidade mftica a agir como urn ser humano, num espas:o
[{sico cujos elementos se animizarn, toda uma riqueza metaf6rica. Existe tam bern
a separas:ao e a numeras:ao dos varios pocmas, a lembrar a divisao em cantos, e
uma linguagem plasmada em moldes de afectividade e universalidade. E, pais, urn
poema de tematica popular, com raizes na genuinidade brasileira. Dai que Macedo
Miranda diga que "Raul Bopp viveu a povo e a terra. Afundou as maos na lama
viva do Amazonas c, com ela, plasmou os seus poemas"20 .
Cf. a introdus:ao do autor, datada de "Mombassa, julho de 1932", dirigida a Jorge Amado e
Echenique na sua obra URUCUNGU Poemas negros, Rio de Janeiro, Ariel, Editora Ld.a, sid, pp. 7-10.
19 GARCIA, Othon Moacir, Cobra Norato e 0 Mito , R. J., Livraria Sao Jose, 1960.
20 Veja-se "Esquema de Raul Bopp", in Tribuna cia Imprensa de 8/9/1952, Rio de Janeiro.
18
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Cobra Norato es", todo impregnado de pitoresco e regionalidade. Pode mesmo
dizer-se que e uma obra-prima de brasilidade, de regionalismo primevo, que incide
sabre a epoca anterior ao contacto com a civilizac;ao, portanto, anterior adescoberta

de Pedro Alvares Cabral.

E0

slmbolo da vida na Amaz6nia exuberante,vasta e

impenetravel, cheia de encantos paisaglsticos, dados pela fauna e flora ex6ticas.
Esse exotismo soube 0 Poeta traduzi-lo atraves do recurso a elementos aut6ctones

da fauna (ex. jaburus, matim-d-pereira) e da flora (tirinica, mucura-caa), atraves
de sons onomatopaicos:
"Ga!hinhos fazcrn psill" (p. 50)
"Cai Ii adiante urn pedar;o de pau seco
pum" (p. 51 )
"- Tcnho que marcar as horas no fundo da selva
Tiug... Tiug.. . T iug...
'Twi, 1wi-twi" (p, 52)
"Paje tonteou Se acocorou

Fo i ~s e

sumindo

assobiando baixinho jiu.. jiu.. jiu .. ," (p, 80)
,

,

"

e ainda atraves de personificac;:6es e ammlzac;:oes por vezes bastan te
•
sugestlvas:
"Bocejam arvores sonolentas" (p. 49)
"Arvores encalhadas pcdem socorro" (p. 55)
"Palmciras aparam 0 ceu" (p. 55)
"Esm Iagoa eml corn febre In chou" (p. 65)
"A agua comovida abra,?~se com 0 maw" (p. 70)

Baseado na corrente modernista da Antropofagia, Raul Bopp escreveu Cobra Norato procurando restaurar 0 primitivismo brasileiro, mostrar a Amaz6nia
impcnctravel, a florcsta-virgem. pantanosa. cheia de vegetaryao e animais ex6ticos.

que despertam a curiosidade do leitor europeu,

o motivo que esra na genese do poema sera, assim, a descric;ao do Brasil
primitivo, quinhentista, anterior a qualquer contacto com a civilizayao,

0

que

revela uma atitude anti-europeia e a preocupa,ao de independencia brasileira face
a uma cultura do exterior. E ainda uma tentativa de restaurac;ao das lendas e contos
populares amaz6nicos, do seu foldore riquissimo e das suas crenc;as e tradic;oes.

o tema e0 da gesta,ao da terra, descrito em fun~ao da viagem que 0 sujeito
poetico faz atraves da f10resta amaz6nica, vestido com a pele de Cobra Norato, 0
leitor assiste gradualmente a passagem do tempo diurno e nocturna, onde
sobressaem os ruidos, as cores, os movimentos . deparando-se com descric;oes
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sugestivas e de uma originalidade e beleza raras, nomeadamente durante a noite:
"A selva imensa esta com ins6nia (p. 49)

ao despertar da selva:
"Clarcia
as ceus se cspreguiY'm" (p. 60)
"Acordam~se

ralzes com sono" (p. 60)

"A.rvorezinhas impacientes
mamam luz escorrcndo das f61has" (p. 61»

e ao entardecer:
"Esra comes:ando a escurecer
A tarde csticou a asa vermc1ha" (p. 64)
"Encolhe~se

a luz do dia
dcvagarzinho" (p. 64)

''A noite encalhou com urn carregamenro de esrrelas" (p. 64).

Ha uma atitude impressionista, pois 0 poeta soube captar a essencia do
momento, 0 dima genesiaco, 0 instandineo da fecundac;ao da terra e do seu despertar para a civilizac;ao.
Apesar das diversas alteraq6es que 0 poema sofreu nas sucessivas ediq6es, ja
que Raul Bopp se preocupava e buscava a perfeiqao formal, como salienta Fernando
Cristovao, "a arquitectura do poema permanece substancialmente a mesma" 21 .
No entanto, verifica-se que as varias modificac;oes "representam urn progresso de
racianalidade sabre 0 irracionalismo surrealista, 0 que torna 0 poema cada vez
menas antropofagico, ruminuindo-lhe a clima de misterio que 0 desconcertante
do il6gico Oll do ca6tico favorecia"22 .
A riqueza imagetica do poema e enorme. 0 autor soube servir-se de imagens
visuais, auditivas e sinestesicas. As visuais predominam. Ternos par exemplo:
"0 charco embarriga" (p. 55)
"0 ceu tapa 0 rosto"(p. 55)
"Arvores nuas tomam banho" (p. 78)

Fernando, Cruzeiro do Sui, a Norte. Estudos Luso~Brasileiros, Lisboa, lmprensa
Naeional-Casa da Maeda, 1983, p. 346.
n Idem, p. 348.
2t
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No entanto as auditivas tam bern sao rnuito frequentes e sugestivas:
"Mar d csarru mado
d e horizonres eiasricos
paSSO l! tucla a no ite com insonia
monologando e rcsrnungando" (p. 68)
" Urn berro at ravessa a Aoresta" (p. 51)
"urn trovao de VOl. grossa vern resmunganda" (p. 54)

neste ultimo exemplo dado , 0 tecurso a perifras tica,
construlda com 0 auxiliar vir, que gera a aliteracyao e contribui para dar a sensacyao
de eontinuidade e de urn som que se repercutc, como se de eeo se tratasse.
As imagens sinestesicas tarnbem aparecem, embora em menor quantidade,

10 de salientar ainda,

bern como as tacteis:
" 0 silencio d 6i d entro do mato" (p. 58)
"0 Iuar amacia 0 mata sanaien to" (p. 81)

"0 sol bclisca a pele azul do lago" (p. 62)
"Vemi nho pcnte ia as folhas de ernbauba" (p. 78)

Raul Bopp soube captar a efemeridade do momento, conseguiu fixar 0
instantaneo eo passageiro. Esta eaptacyao faz-se atraves de uma linguagem animista,
as vezes antropomorfizante, atraves do recurso constante a rnetaforas, a ritmos
novas, imagens ineditas, criacroes vocabulares por vezes ins6litas que conferem
vivacidade e dinamismo aD tcxto. 0 recurso aonomatopeia e a frase onomatopaica
e revelador da preocupal'ao d e cap tar e registar os ruldos da natureza:
"Urn assobio assusta as arvores" (p. 5 l)
"Trovaozinho roncou: jd vou" (p. 54)
"Uma arvore telegrafou para out ra
psi psi pst (p. 82)

A caracterizacyao da paisagern e feita tam bern atraves de associacy6es lexicais
inusitadas. 0 seu caracter insoliro deve-se ao facto de as vocabulos pertencerem a
campos semanticos diferentes e habitualmente ligados as pessoas, aparecendo no
poema aplicados a elementos da natureza, o riginando urn grande animismo e
personifica,ao da paisagem: "A lua nasce com olheiras" (p. 58), imagem poetica e
ao mesmo tempo de rcminiscencia romantica, ou ainda "0 ceu tapa 0 rosto"
(p . 55).
Todos estas imagens nos d ao uma visao da paisagem amazonica. atraves da
fors:a express iva da criacyao poetica do autor.
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Verifica-se, por vezes, urn grande concretismo de imagens ("Vento-ventinho
assoprou de fazer cocegas" - p. 53), uma mareriaiizayao do abstracto ("s6 teillOs

um palmo de lua em cima"- p. 85), e uma for,a expressiva que nos espanta e que
que resulta de uma associacrao de significantes a que nao estamos habituados. h

0

caso de:
"Sapos com dor-de-garganta estudam em voz alta" (p. 72)
"0 vento saqueia as a.rvores folhudas" (p. 55)
"Arvorcs de galhos idiotas me cspiam" (p. 54)

A forcra expressiva das express6es citadas reside sobretudo nos verbos. Noutros
casos esta nos adjectivos, exemplo: "aguas defuntas" (p. 54), "raizes desdentadas"

(p. 51), ",hvores prenhas" (p. 54), "'rvores gravidas" (p. 49).
as dois ultimos exemplos, aMm de muito expressivos, remetem para 0 terna

da obra: a fecunda,ao, a gestayao da terra. Da! que encontremos uma linguagem
relacionada com a fisiologia da mulher e da! tambem que 0 vocabulario fa,a parte
do campo semantico da reproduc;ao:
"Arvores gravidas cochilam" (p. 49)
"Me atolei no utero de lama" (p. 56)
"Enruga-sc urn charco
como urn ovario cansado" (p. 62)
"arvores prenhas semadas no escuro" (p. 54)

o leitor que petcorre

Cobra Norato depara-se ainda com uma riqueza
extraordinaria de ritmos, que resultam' da imitacrao de ruidos de animais e da
natureza: "seriquara quara quara" (p. 66); de criacr6es vocabulares novas: "ventoventinho" (p. 53), "Cobra Grande vem-que-vem-vindo pra me pegar" (p. 87).
as diminutivos "esperazinho urn pouco" (p. 85), "quero estarzinho com
ela", bern como as repetic;6es de palavras, contribuem tam bern para essa riqueza
, .
rltmlca:
"Chove ... Chove ... Chove" (p. 55)

(onde a repetiyao da forma verbal no presente do indicativo sugere e intensifica a

bater da chuva);
"Espia-mc urn sapo sapo" (p. 51)
"Garcinha branca voou, voou ... " (p. 63)

A forma verbal voou, no ultimo verso citado, repetida duas vezes, origina a
aliteracrao e assume urn valor onomatopaico, sugerindo ao leitor a ruida lento e
dando-Ihe, simultaneamente, a sensayaa visual do bater das asas.
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E pertinente salientar que 0 recurso ao diminutivo e as repetic;:6es vocabulares,
reflexo de alguns falares indigenas, nao constitui uma novidade absoluta, na medida
em que, 0 pr6prio autor, referindo-se aos falares indfgenas registados em trabalhos
avulsos de Ant6nio Brandao de Amorim, escreve23 :
"as nheengatus, colhidos genuinamenJe nas malocas do Alto Urariquera e na regilio do
Rio Nt'gro. aam de uma entreneudora simplicid4de. (. ..) Nos didlogos afttillos, usavam 0
diminuJilJO dos verbos: "estarzinho: "esperazinho~ "adofazinho" etc. Para dar enfou a certos
episodios. recorriam ao prousso de repetiriio M lIocdbulo, como "pula-pulavam': "vira-virando"
etc. "

Raul Bopp, eonseiente da originalidade que esse tipo de linguagem poderia
representar junto do publico, scrviu-se dos mesrnos processos para tirar partido do
impaeto que poderia exereer sobre 0 leitor.
Todos os facrares que referenciirnos proporcionam urn enriquecimenro de
rirmos, dando ao paema urn caracrer dinamico e de roral novidade. para os quais
eontribui igualmente uma orquestra.,ao de palavras poueo habitual:
"Quero se nur a quenrura
do seu corpo de vai-e-vem
Quer.tinho de Bear junto
quando a genre quer bern bern" (p. 89)

"Mara-paus vou-bem-de-saudc se abraIYam" (p. 55)
"nao-tc-Iernbras-mais-de-mi m" (p. 76)

Hi certas reperic;:6es e alirerac;:6es que sugerem movimenro e
•
Inerente:

0

fuido a ele

Vern que vern vindo como uma onda inch ada" (p. 70)
"- Vern vindo lim rrem:
Maria fumarya passa passa" (p. 81)

As vogais tambcm desempenham um pape! de relevo. Assim, em "Sileneios
imensos me respondem" (p. 67), 0 rccurso as nasais serve para sugerir 0 eco da
resposta, da mesma forma que na expressao "Fuma e defuma", a repeti~ao da vogal
fechada u , integrada numa benzedura, sugcre urn certo misterio e sorrilegio:
"E depois fuma e defuma
Fuma ~a

de mucurana
gervao com cip6-tiri ca
e favas de cumaru" {p o 79}

23

Borp, Raul, Putirum , Rio -GB , Editora Leitura , SIA, sId., p. 225.
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Contrastando com versos de muita rapidez ("Vento correu, correu" - p . 88),
temos versos pausados, que se arrastam: "Uma arvore abana adeus do alto de urn

galho" (p. 82). Neste verso, a forma verbal no presente do indicativo e os sons
vocalicos aberros remetern para uma durac;ao longa, urn tempo que se mantem.
Ainda urn outro exemplo sugestivo:
''A sombra vai comendo devagarzinho os horizontes inchados" (p. 54)

Neste verso,
realiza~ao

0

tom arrastado, de durac;ao longa e de prolongamento, de

gradual da ac~ao

edado peio diminutivo do adverbio e pela perifrastica

construida com 0 gerundio. Noutros casos, a sensas;ao de lentidao e conferida pelo

gerundio e peia repeti~ao, ex: "Vou andando caminhando, caminhando" (p. 47).
Estes gerundios e repetiyoes, sugerindo lentidao, tempo longo, remetem 0
leitor para uma caminhada lenta, gradual, urn percurso territorial vasto, extenso,
de uma "geografia em constru~ao" (p. 61), de uma geografia sem-fim, que e 0
objectivo da descri~ao e 0 t6pico com que Raul Bopp come~a e termina 0 poema:
"Urn dia
eu hei de rnorar nas terras do Sem-fim" (p. 47)
"Fico Ie esperando
atras das serras do Sem-firn" (p. 90)

5. Conclusao
Conforme pudemos constatar ao longo do presente trabalho, Raul Bopp
conseguiu fazer urn poema beHssimo que, segundo Carlos Drumond de Andrade,
"e seguramente 0 mais brasileiro de todos os livros de poemas de po etas brasilciros,
escritos em qualquer tempo"24.
Esta afirma~o reporta-se ao facto de em "Cobra Noraro" se fazer a descri~ao
da paisagem brasileira, das lendas e mitos populares arnaz6nicos, numa tentativa
de restauras:ao do Brasil primitivo, aut6ctone, sem qualquer influencia estrangeira,
melhor dizendo, numa tentativa de "descer a (...) Pre-hist6ria" do Brasil, como
pretendia Tarsila do Amaral, designada por Raul Bopp como "a chefa do
movimento" 25 antropofagico.
Esta preocupayao enquadra-se na tendencia modernista de ir contra a
imitas:ao e evidencia a preocupac;ao de fazer 0 aproveitamento de tudo 0 que e
nacional e popular. Note-se, todavia, que muito antes do Modernismo, ja no sec.

" "Volta de Bopp", in Correio da Manhii de 1718/ 1942, Rio de Janeiro.
25 in BOPp, Raul, Cobra Norato, 6a edis:ao, Rio de Janeiro, Livraria Sao Jose, 1956, pp. 11 - 12.
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XVIII, Claudio M anuel da Cosra tentou fazer poesia sobre uma temarica
ripicamenre brasileira - 0 terna da minerac;ao, e no sec. XIX Jose de Alencar sobre
o tema dos Indios, em obras como [",cerna (1865), Guarani (1857) e Ubirajara
(1874), nas quais, servindo-se do miro do born selvagem, real,a a pureza do
americano em re1ac;:ao ao europeu colonizador.
Com 0 Modernismo acredita-se que h<i no Brasil e1emen[Qs suficientes para
se fazer uma literatura tipicamente brasileira, regional e popular e, principalmente,
cre-se que e necessario reagir contra tudo a que e fruro da influencia estrangeira.
Torna-se, pois, pertinenre, criar uma produc;ao de inspirac;:ao autentica, genu(na,

independente de valores estranhos que Ihe tenham sido impostos do exterior. E
uma atitude de rebeldia, urn esfor,o de liberta,ao e de afirma,ao por parte dos
modernistas que, desta forma, conseguiram a autonomia da Litcratura Brasileira
relativamente a outras, nomeadamcnte em relac;:ao a Literatura Portuguesa.

Cobra Norato, 0 longo poema de que nos oeupamos, muito eontribuiu para
esse retorno Ii brasilidade e primitivismo, sendo urn legado fundamental do
Modernismo brasileiro .

•
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L' Eau et les Reves de Gaston Bachelard:
uma aproxima~ao hermeneutica
Jose Eduardo Reu
UTAD - Vila Real

Fazer a analise do ensaio de Gaston Bachelard L'Eau et les Reves

e arriscar uma

interpreras:ao necessariarnenre limirariva de urn pensamenro que flaO se esgora no
livro em causa e que procura fundamenrar, por via de urn original discurso
heuristico, que combina psicologia, filosofia e poesia, a funcionalidade eo conteudo

material elementar da mais produtiva e englobante faculdade do homem, a de
•

•

Imaglnar.

Urn tao seminal empreendimento teorico so poderia ter sido realizado por urn
espfrito que, apesar de formado e empenhado numa pnirica predominantemente

cientifica (Bachelard era quimico), nao ignorou

0

sentido poetico da vida nem

0

Indice de verdade antropologica veiculada pda arre literaria; peIo conrd.rio,

requalificou-os ao trazer para

0

ambito da teoria do conhecimento

0

estudo da

a

actividade da imaginac;ao na representac;ao e no acesso compreensao do mundo.
Por essa via, nao so contribuiu para a mudanc;a epistemologica p6s-posirivista

operada no discurso da ciencia do seculo XX, como tambem - e
interessa - favoreceu

0

e isso

que nos

alargamento. com a invenc;ao de novas categorias anaHricas

e formula,6es te6ricas, hauridas fundamentalmente do campo da psicanalise, as
possibilidades hermeneuticas da critica e da exegese literarias .
o facto de 0 discurso ensalstico de Bachelard sobre a tipologia do imaginario ser
um discurso estetizado, participando da mesma intencionalidade poetica dos
exemplos lirenirios que servem de fundamento

asua exposic;ao, levanta, a priori,

uma dificuldade incontornavel a qualquer tentativa de analise e de cra,amento dos
aspectos fundamentais da sua rese. Elucidar e nao desvirtuar a sua reflex:ao sobre 0
imaginario e a imaginac;ao lireraria - e, concretamenre, porque e essa a que nos
ocupa aqui, a que e sobredeterminada pela dominante eIementar da agua -, e
tarefa apenas concebfvel sob duas condicr6es preliminares, a saber, a que passa peIo
reconhecimento de ser irreproduzfvel 0 halo poedco que emana do seu discurso, e
a que circunscreve os limites da presente analise a urn mventario sobre os principais
momentos e temas constitutivos daquilo que 0 fu6safo qualifica por reverie de

tipo hidrico.
Para justificar a tese nuclear que a actividade da imagina,ao tende a actualizar
constantes predisposi,6es psicol6gicas, determinadas em profundidade por analogia
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e sob 0 influxo dos quatro elementos da materia (do ar, do fogo, da terra c da
agua) , i.e., para explicar que 0 imaginario humano possui uma estrutura elementar
profunda, correlacionavel com a estrutura elementar profunda da natureza)

Bachelard comeya por distinguir a imagina,ao formal - a que agrega e canvoca
imagens conscientes e racionais - da imaginac;:ao material, a que age subliminar e
inconscientemente. Assim se compreende a sua tese naturalista - que e a sua tese
de principio - de que a reverie inerente propria natureza, nela ocorrendo por

e

a

acs:ao de urn intermediario, 0 sonhador.
E da cooperac;ao entre ambas as imaginas:6es, ou entre os dois eixos imaginantes,

o formal e 0 material, que, segundo Bachelard, e passivel a gerayao da autentica e
original obra poetica. A seu vcr, a psicologia e a estetica filos6fica haviam-se limitado
a investigayao e ao estudo das manifestayDes da imaginayio formal, ignorando a
actividade e a dialectica profunda da imaginayao material. E, portanro, para suprir
esse defice epistemol6gico que Bachelard propor-se-a reflectir sobre a funyao
determinante do inconsciente - individual e colectivo - na actividade da imaginas:ao.

Nesse sentido, e colocando-se na esteira dos trabalhos pioneiros de Freud e Jung
sabre a psicologia da criayaa estetica-literaria, Bachelard projectara a constituiyio
de uma teo ria psicologica da imaginac;:ao material, nao circunscrita a uma
dassificac;:ao formal psicanaHtica das imagens lited.rias, mas fundamentadora do

dinamismo e da polivalencia simb6lica das subsrancias e1ementares (dos
constituintes da materia) de que tais imagens se comp6em. Eque, para BacheIard,
toda a pura imagem poetica, de proveniencia inconsciente, nao estilizada e liberta
da afectas:ao retorica, encontra a sua natural correspondencia numa materia cuja
substancia pode ser proteicamente sonhada, cuja substancia e ja em si uma potencia
imaginante. Ora, precisamente, 0 demento agua possui qualidades substandais
exemplares que permitem fundar uma teoria da imaginac;ao material; 0 investimento

simb6lico-literaria dessas qualidades e, alias, - como a demonstra a teor do seu
ensaio - comprovavel nas imagens poeticas de eminentes autores da literatura universal que deixaram transparecer, na unidade temaxica das suas respectivas obras,
uma reverie de tipo aquatico.
Assim, e a par de uma reflexao filosofante prosseguida com instrumentos anaHticos

derivados da psicalogia e da psicanilise, L'Eau et les Reves apresenta-se-nas como
urn ensaio de estetica literaria, inovador pelos instrumentos de analise que faculta,
nomeadamente investigac;ao e critica comparativista interessada no estudo

a

a

generative e explicativo de imagens recorrentes e arquetipicas, esteticamente

transfiguradas pelo labor estetica-literario das poetas.
Para Bachelard, a disponibilidade da substancia agua para participar e dar contetido
a muldmodas imagens poeticas varia consoante

0

grau de superficialidade ou de

profundidade com que as suas diferentes qualidades sao captadas pela imaginayao;
da! a preliminar diferencias:ao que estabelece entre aguas superficiais, daras,
primaveris, correntes, por urn lado, e aguas profundas, dormentes, pesadas, por

outro. 0 conretido dos dois primeiros capitulos de L' Eau et les Reves cobre a
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identificayao e a determinayao dessas diferen<;as. Convenl, todavia, precisar que a

passagem do primeiro ao segundo nivel, i.e, do superficial ao profundo, processase pelo aumento da densidade com que 0 elemento "gua e sonhado e atesta-se pela
transforrna<;ao de valores sensfveis p que apenas exihem as propriedades discrctas
da materiapagua - em valores sensuais - que apreendem essa substancia material
ern associa<;ao com outras propriedades de Dutras materias, numa rede de

correspondencias e de referencias multiplas de sentido. Eis urn exemplo. 0 que
caracteriza a reverie da agua superficial e a sua propriedade em fazer reflectir, e a
sua disponibilidade em operar como espelho. As aguas superficiais naturalizam a
auto-contemplas:ao do homem e desencadeiam aquilo a que Bachelard designa
por narcisismo activo. Mas, a urn nrve! nlais profundo, esta propriedade rcflectiva
produz ourros efeitos: e indutora da aquisi<;ao da consciencia do homem em

associa,ao com a consciencia do pr6prio mundo. No grande espelho natural em
que se constituem, as aguas fazem reflectir nao s6 a imagem da alteridade -

de si de quem nelas se contempla - mas tambem e sobretudo

0

outro

espas:o que 0
rodda. A esse nive!, a funyao especular das aguas pro move uma reverie trans0

pessoal, urn narcisismo c6smico. Eis, pois, como do simples tcstemunho sensrvel

de uma propriedade da agua - a sua reflectividade superficial- a imagina,ao pode
complexificar essa mesma propriedade, sonhandopa mais profundamente e
tomandopa como suporre para a tomada de consciecia humana p mesmo que auro p

aduladora - de uma escala ontol6gica maior.
Outro exemplo. 0 cisne e considerado pelo fil6sofo -ensaista frances como a
imagem mais dinamica que participa da poesia em que 0 elemento agua e sonhado
superflcialmenre. Investido ou valorado sensualmente, 0 cisne representa, no
entanto, a marca do desejo. Ora, s6 uma teoria da imagina<;ao material permire
compreender e fundamentar a associac;ao da imagem voluptuosa do cisne
reflectindopse nas aguas a nudez feminina, tal como cia e sugerida por nluitas
riveries literarias. Mas - adverte Bachelard - para que esta imagem do cisne, it
semelhan~ de muitas ourras, possa ocoreer no discurso poetico como autentico
simbolo do desejo, deve a sua gera<;ao provir de uma associa<;ao inconsciente e naa

ser motivada pelo concurso daquilo que 0 fil6sofo frances designa por complexo
de culrura, uma crias:ao artificial e academica providenciada pela mortalha 16gica
da convencyaa ret6rica.
Para ilustrar a canteudo activo das imagens represenrativas da dinamica das aguas
profundas e densas, Bachelard recorre it obra literaria de Edgar Allan Poe. Nesta

obra, as aguas poeticamente evocadas adquirem uma tal densidade substancial
que, no limi te da sua progress iva opacidade, acabam por sugerir a presens:a da
morte. Antes, porem, e em muitas passagens da obra do escritor americana verip
fica-se que a natureza fluida, superficial e especular da agua serve de suporte it

comunicas:ao de sentimentos positivos e 11 idealizas:ao do mundo - sobretudo
aferida pela reiterada alusao as evanescentes formas materiais despojadas da sua
densidade ffsica e que mais nao sao do que as in6cuas imagens devolvidas peIo
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reflexo das aguas. Esta apreensao do efeito especular da agua favorece mesmo a
tendencia para a idealizas:ao sistematica, a qual consiste na transformac;:ao dos dados
normalmente percepcionados em imagens que ampliam, reverrem, corrigem e

fundem pIanos distintos e separados da densa realidade [{sica: e por via desta
idealizas:ao que a referenda de Poe a urn lago po de ser comunicada como se fosse
urn ceu em que os peixes voarn livremente.

Mas, para alem do espectaculo evanescente do mundo reflectido na agua, da
simbiose e da reversibilidade das imagens activadas pela propriedade reflecrora da
agua, Edgar A. Poe, segundo Bachelard, prossegue uma poetica que adensa e
aprofunda a materia hidrica sonhada, primeiro, ao utiliza-la em imagens literarias
onde perpassa a referencia a agua envolvida por sornbras e neblinas, depois, ao
projecta-Ia como uma s6 subsrancia transforrnada e derivada da osmose com a
noite. t a dor, a tristeza, a morte continua que estas aguas sombrias e escuras

evocam no imaginario literario de Poe quando a idealizas;ao do reflexo se dissipa e
cede a contempla,ao da materia liquida, im6vel, em si. Esta valoriza,ao em
profundidade da rroerie das aguas vai a par com 0 aumento da representa,ao da
sua densidade que, em certas passagens da obra literaria do escritor americano,
chegam mesmo a significar a materia sangufnea. Adormecimento, silencio,
melancolia sao, pois, as tres caracterfsticas associadas a esta poetica fundada na

imobilidade das ,[guas, e a que Poe recorre para meditar sobre a ideia de morte.
Para uma imaginas:ao impregnada pdo valor funereo das aguas, a morte esta
associada aviagem fluvial conduzida por urn barqueiro, como Caronte. A iterativa
ocorrencia no discurso literario universal da representacrao da morte como viagem

fluvial ou maritima - a passagem para

0

alem daqui - induz Bachelard a formular

a existencia de urn complexo que asisternatiza e ilustra, complexo este precisamente

associado afun,ao do passadorlbarqueiro Caronte. 0 complexo de Caronte, a par
do de Ofelia - induzido do nome da famosa personagem feminina do Hamlet, de
Shakespeare, e que traduz 0 desejo de morte peIo suiddio - evidenciam a din~mica
profunda duma imaginac;:ao poetica que associa 0 tema da motte, respectivamente,

ao sentido da viagem fluvial e

a

a reden,ao na e pela agua. 0

complexo de Ofelia

aplica-se situas:ao arquedpica da mulher lastimosa que expia as suas pr6prias
penas Oll as faltas de outrem mediante a motte voluntaria no demento natural

aquatico, 0 qual, por sinedoque, se identifica com a ondula,ao dos cabelos femininos
da propria suicida. Segundo Bachelard, a imagem terrena da morte expiat6ria na
agua configurada pelos cabeIos ondulantes da mulher tern a sua correspond~ncia
ou

0

seu anaiogo c6smico na imagem-sfntese da luz lunar que se reflecte no

andamento das aguas.
o quarto capitulo de L'Eau et les Reves concerne a dinamica cia imaginas:ao literaria

a

que alude combinas:ao da agua com os outros elementos da natureza, combinac;:ao

decorrente de urn principio de complementaridade, de uma dialectica de tipo
unitivo-conjugal que dissolve ou transcende a oposis:ao primeira e estruturante cia

natureza, a oposis;ao sexual masculino/feminino. Tal sucede com as imagens poeticas
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fundadas numa materia hibrida, sincretica, uniao do estado liquido e do estado
igneo - e.g, 0 alcool em chamas - e que tern 0 seu analogo c6smico nas imagens
que sugercm a uniao do sol emergindo do au declinando no mar. Tal reverie,
consubstanciada pela cornbina~ao dos elementos naturais agua / fogo, oscila entre
os niveis macro e microcosmico. entre as representa~6es cosmogonicas da alquimia
e as imagens singulares dos poetas; na sua essencia, elas traduzem 0 processo criador
bern como a suprema ambivalencia constitutiva da materia.

Uma segunda reverie literaria hfbrida e a que se constr6i a partir das aguas dos
rios, dos lagos, dos pantanos envolvidos na 'materia' imponderavel da escuridao e
do silencio da noite e que fazem desencadear e aumentar premonis:6es funestas.
receios irracionais. Ao "medo humido" e penetrante que comunicam algumas dessas
imagens opocm-se as que evocam os odores da terra molhada em consequencia

quer das aguas da chuva, quer da frescura da noite, quer do orvalho da manha.

e

A terceira grande unHio imaginada entre discretos elementos da manSria a que
tern por suporte substancial asintese da agua com a terra para criar a massa pastosa
e plastica. Ela concerne a viscosidade e a mucosidade da materia exposta it projec,ao
de multiplas valora~6es simb6licas associadas it modula~ao sensual da terra

humedecida - do barro, da argila - e na qual a agua desempenha uma fun~iio
simultaneamente agregadora e transformadora.

No capitulo dedicado aD simbolismo da agua maternal e feminina, Bachdard
comes:a por referir 0 valor primordial do arnor pela natureza como urna projecs:ao

c6smica, especie de sucedineo ou extensao trans-pessoalizada do sentimento filial
e do amor pda mae. Este tipo particular de investimento simb6lico gera, no plano
da produ,ao literaria, sobredeterminada pda actividade de urn imaginario hidrico ,
aquilo que 0 fil6sofo frances dcsigna por metaforas leitosas. A constitui,ao formal
destas metaforas provem da valorizac?o sensual da agua e, em geral, a sua ocorrencia
testemunha 0 apres:o e 0 louvor pelas qualidades vitais e nurrientes do estado

lfquido da materia. Conrudo, para a teo ria psicol6gica da imagina,ao material que
perscruta a origem inconsciente das imagens poeticas, a agua leitosa e activamente
gerada c apreendida nao pda brancura que it superflcie ela apresenra, mas pelos

componentes flsieos - do calor atmosferico, da suavidade luminosa -, e psicol6gicos
- da serenidade espiritual -, associados a evocac?o do sentirrlenta de protecc?o
natural e maternal; a alusao
brancura, a referencia
cor no processo da

a

a

metaforiza,ao verbal e aqui subsidiario relativamenre apredisposi,ao psiquica acerca
de uma lembranc;:a organica vital: neste ponto. Bachelard, na esteira de Freud,

pareee fazer depender a aetividade da imagin~iio da actualiza~ao de recorda~6es
organicas primordiais.

A agua enquanro portadora de qualidades femininas nao se revela apenas em
imagens que evocam 0 leite materna, podendo mesmo adquirir urn valor sublime,
representativo de urn sentimento de voluptuosa idealizac;:ao, tal como sucede na

obra de Novalis. Neste caso, a agua e, como diz Bachelard , uma "substineia
feminina dissolvida" : desmaterializada, nao simboliza

0

desejo fisico e sexual do
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poeta, mas opera antes como uma quinta essencia, impalpavel, puramente
imaginada, representativa de urn estado plat6nico de satisfa~ao ideal, de uma
qualidade virginal.
Precisamente, dos quatro elementos da materia, a que melhor permite significar a
ideia de pureza e 0 elemenro :!gua, e Bachelard dedica urn capitulo ao estudo do
valor purificador deste elemento, susceptivel de ser dialectizado e de servir
contraditoriamente para presentificar as qualidades negativas da polui~ao e da
impureza. Mas, adverte 0 fil6sofo, no plano da accividade da imagina~ao requer:se, para que sejam dinamicamente actualizadas as implicayoes profundas desta
dialectica, uma atitude mental de tipo pre-cienriflco, ou seja, requer-se a mesma
atitude mental de tipo judicativo, anterior a moderna modalidade de observa,ao
cientfftca e neutra da natureza, e que levava 0 observador / experimentador / analista
a julgar literal mente a agua, nela fazendo projectar qualidades morais, designandoas pelos epitetos de doce, amarga, limpa, suja. cheirosa, nauseahunda. Assim,
considerar a agua como detentora de qualidades purificadoras ou funestas nao e,
para a teoria psicologica da imagina¢o material, uma consequencia da ohservayao
neutra da realidade fisica e, muito menos, efeito de uma analise quimica, mas do
sentido moral que a livre imagina,ao do poeta nela faz projectar. Daqui que se
possa falar de uma moral da agua, fundada nos principios da renova~ao e da
suhlimayao, moral que consubstancia a ideia arquedpica da renovayao cosmica
pela intervenyao puriftcadora do demento agua: isso mesmo e atestado nas mais
diversas tradi~6es simb6lica-religiosas pelos relatos de diluvios e calamidades
provocadas pela agua com uma intenyiio purificadora. Daqui tambem que 0 fil6sofo
frances considere a agua doce como sendo portadora de uma supremacia onfrica e,
concomitantemente, moral sohre a agua salgada, uma vez que esta carece de uma
fun,ao utiliraria benigna que d~ satisfa~ao vital as necessidades do homem. Para
Bachelard, a oposi~ao doce / salgado cobre qualidades imaginarias diferentes que
reenviam para a oposi~ao nuclear entre a experiencia onirica primordial e universal, proveniente do conhecimento directo e generalizado da agua doce, e a
experiencia onirica diferida, proveniente do conhecimento indirecto,
consubstanciado nos relatos de aventuras maririmas, e particular, limitado a povos
geograftcamenre situados nas arias maritimas.
No penultimo capitulo de L'Eau et les Rhles dedicado a agua violenta, Bachelard
come~a par se referir ao "coeficiente de adversidade" que 0 mundo opoe
relativamente a representacrao individual que dele se tern, e do impulso que move
o homem a desafiar a materia para nela exercer e provar a sua vontade. Assim, se,
no plano eminentemente fisico, 0 modo de veneer essa adversidade e essa resistencia
oferecida pela agua tern a sua mais eIementar expressao no acto de nadar, na
conquista heroica peIo corpo humano de urn elemento estranho asua locomoyao,
no plano do imaginario, esse atrito traduz-se na sua violenta valoracrao ontologica
pela atrihuicrao simb61ica de qualidades volitivas a agua. Trara-se de uma reverie
dominada pela tema da vontade, que encontra a sua expressaa paradigmatica,
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segundo Bachelard, na poesia de Swinburne: as discretas caracteristicas desta poesia

associadas 11 ideia de assertiva volis:iio das aguas induzem 0 filosofo frances a
identificar e a definir urn complexo com 0 nome do poeta ingles: 0 complexo de
Swinburne. Para Bachelard, tal complexo define a tendencia do ser que afronta
destemidamente as suas proprias fraque,"" e as adversidade colocadas pelo mundo
•

extenor.
Mas a actividade imaginaria que reeorre ao tema da agua violenta na~ se limita a

representar simbolicamente a hostilidade do elemento natural para fazer afirmar
uma poetica da coragem. A violencia das aguas corresponde igualmente urna
psicologia da infelicidade, da calera e da paixiio humanas. Ao nlvel da reverie material, a exaree bac;:ao destes sentimentos humanos eneoncra a sua eorrespondencia
adequada na imagem da tempestade. Neste sentido, acentuar paroxisticamente a
verrente sadica do complexo de Swinburne conduz it evocas:ao exemplar de urn
gesto paradigm,itico, it invectiva desesperada de Xerxes, 0 rei persa que, indignado
com a dcstruicyao peIo mar da ponte que havia mandado eonsrruir para conduzir
os seus exercitos na guerra cancra 0 inimigo grego, ordeno u que as aguas fossem

chicoteadas e marcadas com urn ferro em brasa. Este episodio, relatado par
Her6doto, submnistra a situac;:ao exemplar que enforma

0

eomplexa designado

por Bachelard com 0 nome do rei persa; e urn complexo identificador da vingans:a
simb61ica que algumas reveries exercem sabre a agua, ressentidas com 0 seu poder
destruidor.
Na conclusao de L'Eau et les Reves Bachelard reall'" a vocas:ao pedagogica da
imaginac;:ao tocada pela subsrancia proteiea da agua, cuja cinematica se constitui

nurna verdadeira lis:iio de ritmo para a linguagem poetica. Mas, anota 0 filosofo,
para que a imaginas;ao nao sucumba apenas it reprodus;ao formal das sonoridades
naturais, para que ela seja activa e criadora e naa apenas onomatapaiea, devera
integrar nao s6 impress6es auditivas. mas tambem voeais e visuais na reverie poetica

por ela produzida. Porque, finalrnente, emediante 0 concurso dos diferentes modos
de aprcensao sensfvcl da materia do mundo, au seja, mediante a traduc;:ao sensivel

da actividade dos elementos constituintes do mundo que

0

hornem / poeta logra

manifestar a dinamismo da imaginacyao material, verdadeiro suporte da imaginac;:ao
formal, numa palavra, logra materializar 0 verba e verbalizar a materia.

101

Revista de letras • UTAD

ASPECTOS DA TRADI<;:AO DOS GE6GRAFOS ARABES NA
CGE 1344

A prop6sito da cultura arabe na Hispiinia MedievaJ.l

Elisa Gomes da Torre
UTAD - Vila Real

Em finais de oitocenros, Canovas del Castillo s ubiu a tribuna da Real
Academia de Historia espanhola para proclamar: £1 estudio de los hechos de los

musulmanes en el suelo espanol tiene tan verdadera importancia, que de II depende
que permanezca en La adolescencia " llegue a fa edad de La madurez nuestra historia2
Este desafio eCOOll forte nos grandes esrudiosos de Al-Andalus de inicio do nosso
seculo, que, entre outros empreendirnentos, tiveram de lurar contra as considerac;:6es
depreciativas com que alguns dos rna is ilustres estudiosos da literatura epitetavarn
a cultura arabe3.
Einegavel e obvia a influencia e 0 impacto cultural arabe que assolou toda a
Hispania, durante as longos seculos de convivencia com os muc;:ulmanos. Ainda
que relembrada pela memoria historica do mais comum dos homens sobretudo
pelo confronto sangrento nas multiplas batalhas da Reconquista, todos reconhecem
vulgarmenre a perduracrao da face mllc;:ulmana na toponimia, nas frases idiomaticas,
na agricultura, nas ciencias exactas. Nao tao concordaramente, mas, ainda assim,
de forma categ6rica reconhece-se igualmente a heran<;a arabe na literarura hispanica,
em generos tao dispares como a Hrica, a canto e a poesia epica.
Da historiografia portllguesa medieval os testemunhos que nos chegam das
consideracroes sobre a cultura mUC;:lllmana, que nos importa neste debate analisar,
transmitem-nos, como espcrado, a imagem do povo arabe como conquistador e
usurpador do territ6rio e par tal, como povo a expulsar. t., evidentemente, cambem,
o gtande inimigo da fe. Contudo, paralelamente, emerge 0 reconhecimento da
valia cientifica muc;:ulmana em ciencias como a matematica, geometria, [{sica e, 0
1 Texto apresentado no "Enconrro de Invcstigas:ao e Reflexao" que decorrcu no Departamento de LCtrlS da
UTAD, no d ia 23 de Abril de 1997.
2 Conustacion al diwmo del Sr.La furnte Alcdntara en ~l acto d~ su recepcion (lila reaiAcackmia de La Historia,
Madrid, 1863 Apud PONS BOIGVES, Fr. - Los historiadom y geografos Ardbigo.~sp(lfJo/~s, 800-1 450. Ensayo
de un diccionario bio bibliografico, Amesterdao, Philo Press, 1972. reimp. l-<1. Madrid. 1898
3 Mais recentemcntc, csrudiosos como Herbert Davidson tern dado contriburos imprescindiveis para a
comprcensao da cuhura arabc nes.sc pcrfodo. Cf. do autor rcferido Proofi for Etuniry. C"ation and Ih~ &isl·
m e( 0/ God in M~ditll41 Islamic and Jtwish Phiwsophy. Oxford, 1987; A/forabi, Allicmna and Avt rrots. on
Inulkctt. Their cosmologitS. Theories o/the Active wintelltct, & Theories a/Human Jnu"~ct, Oxford Vniv. Press,

1992.
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campo que mais exploraremos neste espac;:o, a geografia. Com efeito, se as narrativas
hist6ricas retratam povo arabe como upec;onhentos de Maffomede", por outro
lado , deparamos co m a referenda apreciativa de numerosos sabios postos
inclusivamente ao servic;o dos reis cristaos, tendo como exemplo mais perfeiro 0
Rei Sabio de Castela. Como se sa be, os ffsicos que prestam servicro nas co rtes
hispanicas sao em grande numero arabes, assim como os arquitectos e os
astr6nomos4 .
Alias, a recorrencia aos servic;os medicos dos arabes e naturalmente justificada,
quando somas confrontados com a enormidade de mortos de guerra que falecem
fora do campo de batalha, par nao Ihes serem administrados os cuidados necessarios,
e isto simplesmente porque os [{sicos cristaos desconheciam as tecnicas que Ihes
possibilitariam a cura das mUltiplas feridas S . Nao nos surpreende, portanro, que
as narrativas a par com a "pe<;onha" nos retratem 0 povo arabe como "sabedor",
conhecedor profundo das ciencias, e, aiem de tudo, mestre na mais misteriosa d e
todas: a alquimia.
Testemunho literario perfeito da imagem valorizada do homem arabe surgenos na Lenda do Rei Ramiro, inserida no Livro de Linhagens do Conde D. Pedro.6
Nao so nos surge urn arabe nos papeis fulcrais de astrologo, conselheiro, estratega
e astronomo do rei, como toda a narrativa se desenvolve pela oposic;ao dos arabes
aos cristaos, onde, curiosamente, os primeiros, representados pelas figuras do rei
Miramolim e da sua irma, encarnam os val ores de honestidade, justeza, fidelidade,
enquanto os segundos, Rei Ramiro e, sobretudo, a rainhaAldora, sao comandados
pela manha, injuria e mentira. A oposiqao e de tal form a amplificada que,
inclusivamente, ouvimos da boca do rei arabe 0 que esperarfamos
ouvir de Ramiro, isto e, as permissas do C ristianismo na imposiij:ao da monogamia
e 0 poder redemissor da confissao.
Esra subversao, retoricamente ampliflcada, fazendo os arabes assumirem 0
que e suposto ser pr6prio do cristao e vice-versa?, insere-se no prop6sito assumido
pelo LL de valoraqao da linhagem da familia da Maia e da sua origem moqarabe.
Enaltecendo as virtudes, tao conformes ao Cristianismo da princesa moura, e que
estavam rao arredadas da primeira esposa de Ramiro, enaltece-se a mesti'ragem da
familia.
A invasao arabe par Tariq encontrou na Peninsula Iberica urn campo fertil,
porque ansioso pela mudan'ra. Alias, a pr6pria motiva'rao que promove a trai'rao
de conde Juliao, de Ceuta, contra 0 rei Rodrigo, ultimo representante da coroa

°

4 Da mesma forma que sao maioriclriamente judeus os conselheiros da fazen d a.
5 Reflexodo renocesso queo Cristianismo trouxe na Idade M edia aos conhecimenros med.icas q ue se baseasssem
na observa~o e experi menta~o directa mce ao corpo.
GContinuando a tradityio da vc:rsao da narrariva inse rida no Livro ~lho d~ Linhag~ns.
7 Estratcgia c1aramente d c:svendada na Figura do Rei Ramiro disfar~ado de Mauro, quando pretende rcsgatar
a csposa.
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visigoda. den uncia 0 esgotamento da dinastia goda, 0 enfraquecimento dos
prindpios e valores, numa curta expressao, a podridao do sistema. Relatam as
cr6nicas que Rei Rodrigo violara a filha do Conde ]uliiio, atrafdo pela sua beleza,
quando esta chegara a sua corte para completar a sua educa,ao, engrossando 0
numero das damas que serviam a rainha. como era 0 costume do tempo. Tal ac to
infame, metafora do estado do reino godo tao ricamente descnvolvida nas inumeras
narrativas historicas medievais, provoca a queda da monarquia gada face aD
confronto guerreiro desencadeado pelo pai da ofend ida em alian,a com as tropas
arabes. Ap6s a derrota goda em batalha, os arabes conquistam roda a Penfnsula,
por onde praticamenre naD enconrram resistencia, com a excepcrao de urn pequeno
grupo que se refugia nas Asturias. A invasao concreriza-se. assim, facilmcnte, e 0
processo de culturizacrao inicia-se par uma rolerancia do invasor em face dos
vencidos. Com efeiro, duranre os primeiros seculos da conquisra, e permirido ao
cristao a manutencrao da sua pr<irica religiosa - mediante 0 pagamenro de urn
imposto - da sua forma de vestir, da sua lingua. No campo da economia, as invasores
repuseram certa igualdade social, favorecendo as classes m edias e inferiares.
Mas se e cerro que houve, de infcio, tolerancia, 0 facto e que volvidos tres
seculos, as terras conquistadas sao maioritariamenre mocrarabes (= que se assemelha
ao arahe). Fruto essencialmenre de casamento entre os invasores e as invadidos e
da conversao a fe mU'rulmana, processo em que tern papd relevante, como sublinha
Levi Proven,al, " escapar deste modo a la condici6n material menos favorable de
los rrihurarios"8 , a nova etnia mos:arabe ganha consciencia da sua singularidade
face ao resta do rnundo rnu,uirnano, assumindo modos de vida e de cultura
intelectual e artfstica pr6prios.
No plano cultural, C6rdoba assume urn papel somente equiparado a Bagdad.
A esta cidade hispanica recorrem os filhos das mais prestigiadas linhagens
mucrulmanas da Africa e Siria, para concretizarem os seus estudos, e a sua riqueza
arquitect6nica, sucessivarnente ernbelezada, faz dessa cidade, nas palavras da Monja
Hrosvita, figura intelectual rara," a j6ia do mundo".
Sera de C6rdoba 9, e dos contactas entre os arabes hispanicos corn 0 Isliio
Oriental, que as influencias culturais da civilizas;ao arabe alcans;arao Dutras cidades
europeias rnedievais, nomeadamente na area das ciencias exacras.
t sahido como a Cristianismo provoco u urn retrocesso no campo do
conhecimento cientffico. Ora. sera pda via oriental que a medicina e a asrronomia,
sohretudo, terao urn impulso que as encaminharao de6.nitivamente para a ciencia
moderna.
Tal contributo, mais do que atraves de tratados ineditos processa-se pela
tradu,iio. Com efeito, a vasta literatura tecnica e cientffica helenica chega ao
8 Op. cil., p. 29 .
9 Para alem desta cidadl.!, assumidamcntc dt: televa cultural , outras se destaca m como facas de cultura
imparrantcs: Sevilha, Jacn, Granada, M:Haga, Almeria c Valencia.
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conhecimento do mundo cristao fundamentalmente por via da traduc;:ao para a
lingua arabica e depois desta para lingua latina, podendo ocorrer, posteriormente

ou nio a sua versio para lingua romance. Sio famosas as bibliotecas arabes da
peninsula e 0 mecenato dos grandes senhores mwrulmanos, protectores das ciencias
e das belas letras lO .

No periodo compreendido entre os soculos VIII e Xl, 0 arabe e a lingua
unificadora do conhecimento cientifico, assumindo-se como a lingua da ciencia
moderna, por excelencia. Sarton, na sua Introdufao aHistona cia Ciencia, descreve
deste modo 0 seculo X" outras lfnguas como 0 latim, 0 grego, 0 hebraico, eram
usadas pelos estudiosos, mas as obras escriras nestas lfnguas nao traziam nada de
novo ... as novas descobertas e as novas ideias eram publicadas em arabico. De
maneira bastante surprendente, a linguagem do Co do tinha-se tornado 0 vefculo

internacional do progresso cientifico". Testemunho deste contributo e a prop6sito
da elabora~io do famoso Fihrist - Indice das Ci~ncias de A1Nadim, catalogo
ordenado de rodas as obras conhecidas no tempo.
A peninsula hispanica sob 0 dominio arabe deu urn contributo inestimavel
ao desenvolvimento da ciencia atraves de figuras como Averr6is, Avempace, Ibn

Hazm, (celebres pensadores de aut~ntico saber enciclopedico, comentadores das
mais importantes obras de filsofia e de fisica helenicas e orientais, e cuja notariedade

se alcan~ sobretudo com as glosifica~6es sobre as obras Aristotelicas)' e de medicos
como Albucassis, 0 mais famoso cirurgiao arabe que pda primeira vez na historia
da medicina, no cuidado com que descreve as operac;:oes, as faz acompanhar de
correctos desenhos dos instrumentos cinirgicos; Avenzoar, de Sevilha, 0 mais famoso

parologista do Islio ocidental e que se manteve ate ao seculo XVI como urn dos
autores de tratados medicos medievais com mais edic;:oes impressas (no periodo

entre 1490 ao soculo XVI) e ainda Maim6nides, medico nascido em C6rdoba,
mas que, dada a sua fama, e chamado a servir 0 sultao Saladino, vindo a morrer no
Cairo. Mas destes sonantes nomes do mundo da ciencia, e sem duvida Averr6is 0

dilecro das gera~6es futuras, pela multifacetada obra que trata da filosofia, do direito
e da medicina. Dante elege-o como grande divulgador da obra aristote1ica, quando
no Inferno 0 menciona como sendo "aquele que fez 0 grande comentdrio'~
A relevancia do conhecimento de que as obras escritas em arabe eram urn manancial,
vai sendo posta ao servic;:o do mundo ocidental, pda traduyao para a lingua latina,

como ja referimos. Ap6s a conquista de Toledo, por Afonso VI de Castela, sera
esta cidade 0 p610 de difusio das obras arabes nio s6 em toda a Hispania, mas
tambem no resto da Europa. Papel crucial nesta empreitada desenvolveu a Escola
de tradurores de Toledo, sob as orienta~6es, primeiro de D. Rodrigo Ximenez
Rada, arcebispo de Toledo de 1125 a 1151 e, mais tarde, de Monso X de Castela.
Se no primeiro periodo desta escola, se traduziram a maioria das obras filos6ficas,

10 Destaca-se sobretudo Hakan II cuja bibliotcca
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juridicas, matematicas e fisicas, ja 0 interesse do rei sabia se centrou essencialmente
nas obras de astranomia e astralogia. Da primeira fase dos tradurores de Toledo, se
institui 0 met6do de tradus:ao que perdurara durante a existencia da escola e que
exige a intervens:ao simulranea de dois tradutores . Urn tern como requisiro
obrigatorio 0 conhecimento da lingua arabe, 0 segundo 0 da lingua latina,
partilhando, somente em comum 0 conhecimenro da lingua vulgar. Na maior
parte dos casas, esta cooperas;ao faz-se entre urn mus:ulmano ou judeu com urn
elemento do elera. 0 primeira traduzia do arabe para castelhano e 0 segundo d o
castelhano para 0 latim. Dupla famosa de tradu,ao passo u para a Historia a
colaborac;ao entre Joao Hispano, judeu converso e estudioso de astrologia e
Domingos de Gundisalvo, arquidiacono de Segovia, e, tambem ele, autor de texros
filosoficos. Do trabalho de ambos, conservamos as tradu,6es dos livras de Avicena
(Livros da Alma, da Fisica e da Metaflsica), de Algazl (Filosofia), de Avicebi6n (A
fonte da vida). E ainda em Toledo que Geraldo de Cremona desenvolve a maior
parte do seu noravel trabalho de traduror. Tendo chegado a Toledo, vindo da haJia,
em busca do Almagesto de Ptolomeo I I, eneontra urn espolio cienrifico de ral forma
atraente e urgente de rraduzir, que se flXa em Toledo onde exerce a sua actividade
como traduror ate it data da sua morre em 1187. Edo seu labor que se traduzem os
quinze livros Dos Elementos, obra geometrica de Euclides, varias obras de
~quimedes e Arist6teles, as obras matematicas dos muc;:ulmanos Al-Khwarizmi e
AI-Farghani, 0 Canan de Avicena, grande parte da obra de Rases, a Cimrgia de
Albucassis, Tratado dos medicamentos compostos de AI-Kindi, varins livros de alquimia
de auto res arabes, varias obras de Galeno, a partir da versao arabe de Hunain Ibn
Ishao, entre muitas outras obras. 0 valor e inegavel esfo r,o de Gerardo de Cremona
fazem dele uma referencia tao do apre,o dos avidos de saber na Idade Media que,
curiosamente, a sua versao do Aimagesto, concluida em 11 75, supera em divulgacrao
a tradu,ao feira, anos anres (1160) a partir do original grego, e por isso mais
eorrecta e fidedigna, por Eugenio de Palermo. Ainda da escola de Toledo e pelas
maos de Marcos de Toledo (cuja actividade se situa em infcios do seculo XIII) , se
vertem para larim 0 Alcorao 12, varios tratados medicos de Galeno, entre os quais
o inedito De motumusculorum e 0 De tactu pulsus, de Hipocrates a obra Dos ares,
das dguas e dos lugares e ainda a Introduriio it arte de Galeno de Hunain, para destacar
somente algumas das suas mais cilebres traduriies 13 . Dispersas pela Europa, algumas
J

11 0 nome da obra marematica e asrron6mica de Prolomeu dt:vt:-se asua rradLUjao para a arabt:, ondc toma
o nome dc At -majerri = 0 maior de todos.
12 A traducio do Alcorao t: da AgiJa, por Marco, sob ordr;:m de D. Rodrigo Ximt:nez Rada, instre·se no
espiriw de Reconquisra por parte do Bispo. Seguindo, tal como havia fdto Pedro, 0 Veneravci, 0 preceiw de
que e necessario co nhecer bern 0 adversario para 0 pcxler combalcr, as tradur;Ocs de obras doutrinarias
muc;ulmanas sao mais uma das facelas na luta conrra 0 Isliio emprcendida por D. Rodrigo - figura importame
nos prcparativos diplomaticos para a Bara1ha dt: Navas de Tolosa.
13 Cf. D 'ALVERNY, M.-T. e VAJDA, G. ~ Marc de Tolcde, traductt:ur d' Ibn Tumart, AlAndtztus, XVII ,
1952, pp 98 -124.
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figuras surgem cumprindo os prop6sitos da Escola de Toledo, como 0 ingles Miguel
Seoto, com 0 seu Interprete judeu, Andre, e que e 0 primelro tradutor de Averrois
(Do ciu e do mundo; Tratado da alma); assim como Roberto Ketinensis e Herman
o Dalmata que traduziram 0 Alcorao por encomenda de Pedro, 0 Veneravel. A
vasta producrao de traducroes de obras escritas em arabe vai permitir urn definitivo
avan,o no mundo das ci~ncias exactas, sendo muitas delas divulgadas e estudadas
nas primeiras universidades eutopeias como Paris e Bolonha. Nao podemos de
todo esquecer, no entanto, que 0 seculo XII e, a nlvel da divulgacrao cientffica, urn
pedodo notavel de transicrao entre 0 mundo antigo eo moderno. Nao esquec;amos
tambem que se ainda neste seculo, pelos testemunhos aqui evidenciados, a Hngua
divulgadora das ciencias na sua expressao mais actual continua a ser a lIngua arabe,
a verdade e que, neste seculo, se redescobre a lingua grega e os eruditos reaprendem
a cultura helenica. Comecram-se, neste seculo, a traduzir as obras directamente do
grego, 0 que relegara posteriormente a lingua arabe enquanto veiculo da cultura
helenica para urn lugar subalterno.
Nas cortes hispanicas, a tradw;:ao de obras arabes continua a processar-se
sob a tutela de Monso X em Castela e em Portugal, por ordem de D. Dinis, com
a particularidade de serem vertidas nao para a Hngua latina mas para vulgar.
interesse de Afonso X, na continuidade da Escola de Toledo, visou
fundamentalmente as obras de astronomia, sendo este interesse, na perspectiva de
Jose A. Sanchez Pere l4 , justificado pela curiosidade do rei Sabio, nao tanto pela
astronomia em si, mas, mais especiftcamente, pela astrologia. E esse sentido que
orienta a escolha feita pelo rei castelhano das obras astronomicas a traduzir. Sao
elas maioritariamente obras de astronomos que tambem se dedicam a astrologia.
Aliis a curiosidade de Afonso X por ciencias mais transcendentais, como a astrologia
e a alquimia, estao bern patentes em duas das suas produ,6es literaria 15, 0 Libro
de las Cruces e 0 Lapiddno. Como nos afirma na sua obra poetica, urn seu
colaborador arabe

o

la piedra que llaman jilosofol
sabia focer y me la enseno
Tradu,6es que nos chegaram dos scriptoria de Monso Xsao 0 Tetrabiblon de
Ptolomeu com 0 comentario de Ali Ibn Ridwan; Os Canones de Al-Battani que
haviam sido traduzidas anteriormente para latim e que e obra de referencia para
os astronomos por incluir informacroes ciendficas de primeira mao, como e 0 caso
da formula da trigonometria esferica 16 .
14 No pr61ogo a sua edic;ao do Libro d~ !As emus, ed. Uoyd Kasten e Lawrence B. Kiddle, Madison, 1961.

Entendendo, evidentemente, a autoria do rei a luz da pratica medieval, au seja, como autor de obras cuja
elaboras:ao resulta da supervisao e prop6sitos do rei.
16 Cos a = Cos b cos c + sen b c cos A.
15
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Ainda sob ordem do rei Sibio, Judi b. Moses, em 1254, traduz de Ibn abi
Riyal (sec X) 0 Libro complido de los iudizios de las estrellas 17 posteriormente vertida
para latim; Abraham de Toledo traduz a Configuracion del mundo de A1hacen, cuja
grande divulga<;ao na epoca renascencista se deve aposterior tradu<;ao para latim 18.
Esta cosmografia, sem aparato matematico, foi, ao longo dos tempos, sendo
contraposta as teorias de Ptolomeu que resolvia matematicamente 0 problema dos
movimentos celestes, na teoria das esferas homocentricas. Alhacen desenvolve urn

modelo fisico cosm6grafo, partindo do principio de que a natureza sente horror
pelo vazio.
Urn grande nllinero de pequenos tratados ecompilado e traduzido por ordem
do rei, constituindo os Libros deL saber de astronomia, sendo de notificar as Los
cuatro libros de la octava esfera y de sus cuarenta y ocho figuras con StlS estrellas, obra
devedora de Menelao de Alexandria e que se ofereceu na Europa como modelo da
constelac;ao celeste. De entre esses pequenos tratados sobressaem ainda pela sua
curiosidade as que descrevem as instrumentos para usa dos astronomos como 0

astrohibio esferico (Libros del astrolabio redondo) ou

0

sen nero (Sennero). Mas

indubitalvelmente 0 grande contributo alfonsino no mundo da astronomia, deve

p

se aelabora.,ao das Tablas astronomicas que 0 rei encomendou a Judi Moses e Isaac
Sid. Sendo rapidamente adoptada fora da Peninsula Iberica, 0 seu rigor cientifico
s6 e posto em causa depois da publica<;ao do De revolutionibus de Nicolau
Copernic 19 e superado com as Tabulas rudolfinas de Kepler em 1627. Jose Vernet
real<;a a influ€ncia das tabulas afonsinas no decorter dos tempos, por "hacerlas
independientes de los calendarios cristiano y musulman (. .) Y su gran difusi6n
explica eI que se tendiera a desplazar de los ca!eulos astron6micos eI dia 1 de marzo
en beneficio dell de enero como fecha do principio de afio".
D. Dinis, apesar de seguir 0 exemplo de seu avo, nao realizou uma obra tao

vasta como ele. Mas e por sua ordem que se traduz em Portugal a obra que ficou
conhecida como Cronica do mouro Rasis 20 e que nos permitira. tratar da questao
geografica, causa inicial deste trabalho. Com efeito, a cr6nica arabe de Ahmad ibn
Muhammad ibn Mus. al-Rasis, figura notavel do scculo IX que e apelidado pelos
historiadores do seu tempo, como A1-Tariji, ou seja, "0 Historiador" 56 e conhecida
hoje pelo aproveitamento que se foi fazendo da tradu.,ao ordenada pelo monarca
portugu€s. Rasis, pelo tcstemunho dos autores que 0 [oram citando e parafraseando
ao longo da Idade Media, escrevera obras de distinta natureza, caracter(stica, alias,
recorrente nos sabios mucrulmanos que, inclusivamente pelos exemplos chamados

C( MONGE, felix · "EI Libra complido cn los iudizios de las emelIas", Al AntiLllus, XX, 1955, pp. 1-47.
18 Primeiro em Paris por Jean de Linieres (1355) , dcpois em Oxford no mesmo scculo.
19 C( ed. port. por Luis de Albuquerque para a FCG.
20 Cronica da moro rasis :uniOn del ajbar mliluk al-andn.lus dr ahmad ibn muhammad ibn musd al-razi, 889 955; romanzada para rl rry don dronls dr portugalhacia 1300 pot mahomad, aJarife, y gil perez, derigo de don
perianes por!Tci., cd . Diego Catalan c Mal Soledad de Andres, Madrid, Ed. Gredos, 1974.
17
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a d ep or neste texto, alargavam as fronteiras do seu saber as mais distintas areas. Par
este m o tivo, quando se afirma que determinado autor era ge6grafo e quase certo
que a sua actividade se exprai a ourras areas como a hist6ria e a direito; 0 matemauco,
a ffsica e as tronomia , etc. Da producrao literaria d e Rasis, desaparecida como a

maioria das obras arabes, mandadas destruir por decreto real aquando da expuIs;io
definitiva da peninsula, sabemos da exist~ncia de uma Hist6ria dos reu de Espanha;
de uma "Descri,ao da cidade de C6rdoba"; uma "Descri,ao geografica de Espanha" ,
referida pelos seus seguidores como muito detalhada e precisa; e uma genealogia
dos mais ilustres clientes de Espanha.
Da traduyao da obra de Rasis s6 nos ficaram os restemunhos indirectos - a inclusao
da descri,ao de Espanha, a hist6ria de rei Rodrigo, relato da conquista de Espanha
pelos mu,ulmanos, e hist6ria dos emires de Al-Andalus inseridos na CGE 1344
21. De n odcias de c6pias da tradu,ao o riginal, conhece-se 0 testemunho de Andre
de Resende, possuidor de uma copia que utilizo u varias vezes, como adiante

veremos, que depois foi pertenya do seu filho Bernabe, indo parar abiblioteca dos
Condes de Vimieiro, segundo D . Francisco Xavier de Meneses anuncia em 28 de
Junho de 17 24, numa sessao daAcademia de Hist6ria, supondo-se que depois tera
sido destrufda pelo terramoto de 1755 . Alias, d eve-se a Andre de Resende 0
conhecimento dos tradutores da obra : "foi de lingua Arabica trasladado en
Portughesa per m eestre Mafamede mouro dos que en Portugal sohia haver, e screveo
ho com elle hu 0 Gil Perez capeHao de Pedreanes de Portel"22 .
Assim, a CGE 1344 eo testemunho mais pr6ximo do texto de Rasis e constitui
nesta obra historiogniflca uma aportacrao. a n ossa ver, importante da ciencia

geografica. Seguindo a tradi¢o geografica arabe, a descri,ao da Espanha e das suas
vilas e cidades n ao se limit a a descri,iio f{sica do espa,o (apresentando as
caracteristicas do relevo. dos rios. fazendo uma localizac;:3.o relativa23 - enuncia as
Ieguas que separam as varias cidades entre si. a sua pasicrao relativamente aos rios,
descrevendo 0 clima, a flora. a fauna e rec ursos naturais). mas incorre. igualmente.

na geografta humana, enunciando as manulacturas e actividades da populayao,
descreve ndo as obras arquitectonicas - com especia_1 relevo para as fortalezas,
muralhas e m esquitas Oll igrejas - e, inclusivam e nte, descreve ffsica e
psico logicamente os seus habitantes. Mais interessante ainda, deparamos com a

descri,ao de tradi,6es e lendas associadas as terras e popula,6es.
Esta riqueza informativa edpica d a tradi,ao geografica arabe. Ao contrario
da obra de Ptolomeo, ge6grafo matematico, e seguindo m ais a linha das geografias
romanas, autenticos roteiros das vias romanas com prop6sitos militares. as geograEas
arabes inserem-se no genero de geograflas descritivas, senda de origem mucrulmana.

21 Crtfnica Gera/ de Espanba dt 1344, cd. Lindley Cintra, Lisboa, IN-eM 1951 - 1990.
22 HiItoria da alltigt4id4de da ciidark d~ EVOTa.
2J Q ue se op6e ao me[Odo absoluto cenuado nos wores de longitude e latitude.
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a quase totalidade das geografias medievais. Alias, a produ~iio fecunda de geografias
arabes e justificada, nao s6 pda actividade comercial, mas ate por urn prop6sito
religioso. Como se sabe todo 0 mucrulmano deve ir a Meca pdo menos uma vez na

vida.
De Al-Andalus ha nodcia de varios geografos (Alguarrac - T ratado sobre los
caminos y reinos de Africa -; Abuobaid eI Beer! - Los caminos y las provincias 0 los
reinos; Abelmonim -Jardin aromdtico sobre La indicacion de las ciudades y las comarcas,
os mais divulgados), mas e sem duvida Edrisi - considerado 0 maior geografo da
Idade Media que supera em notoriedade e inf1u~ncia os seus conterraneos. Nascido
em Malaga e educado em Cordoba, a sua obra edesenvolvida na Sicilia, ao servi~o
do rei Rogerio Il , conhecido curioso da geografia. Da corte sicilian a, partiam
inumeros viajantes com 0 proposito de colher informa,6es geograficas que depois
forneciam a Edrisi. E com base na observa,iio desses enviados e da sua prop ria24
que Edrisi escreve 0 que ficou conhecido como 0 Livro de Roger e que desenha 0
rnais cornpleto mapa mundi m edieval. Nesta obra a Peninsula Iberica tern um
lugar de destaque pela rnulriplicidade de inforrna~6es, devidas it observa~o directa
de Edrisi. Tal como as outras obras geograficas arabes, Edrisi da 320 ao goSto de
narrar lendas, tao ao gosto arabe, e deleita-se nos mais pitorescos detalhes das
varias populacr6es.

Ora a riqueza do pormenor, a descri~ao detalhada corta com apratica do
texto medieval. Numa verdadeira li~ao neoplatonica, a descri~ao e na Idade Media
Ocidental colocada num pape! perfeitamente secundario, motivo pelo qual sao
tao intensamente s ublinhados os raros momentos d escritivos dos textos. As
descri~6es

d os espa~os e das figuras humanas traem qualquer modelo realista.

Encontrando sempre a estere6tipo, a mulher e descrita sempre da mesma forma,
assim como 0 homem. Os espas;os fisicos, consoante 0 genero literario em que
esrao inserid os sao sempre as m esm os e com as m esmos elementos. 0 que imp orta
0 simbolo, a m oral a transmitir. C uriosamente as textos mais ricos em termos de

e

dcscricrao ~ como encontramos frequenternente na hagiografia e mais concrctamente

na literatura de viagens hagiografica, como sao exemplo acabado as descri~6es d o
paraiso tcereal - constituem autenticas glosas a urn mesmo paradigma, no qual, 0
simbolo tao recorrente que se chegam a cons[Cuir autenticas alegorias.
Neste contexto, contributos como as desericr6es geograficas arabes tornam-sc uma

e

contra corrente na tradi~ao literaria medieval. As geografias de Rasis, Edrisi e
Battuta, esperamos vir a provar, infercm na tradiyao dcscritiva medieval. No caso
portugu~s,

sabemos que Andre de Resende, na sua celebre Carta a Quevedo, na

polemica disputa acerca do corpo d e S. Vicente, rceorre exactarnente ao tes temunho
do Mouro Rasis, como prova para a sua argumentacrao. Dcsnecessario sed. acentuar

24 A sua descrir;a,o da Espanha, sup6e~sc) basei:He no conhecimento direao de Edrisi.Cf. ed. A. UBIETO
ARTETA, Valencia, 1974.
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o pape! importante que as referidas geografias desempenham na literatura de viagens,
sobretudo na que se desenvolve no decorrer das Descobertas Maritimas e na qual
a Carta de Pero Vaz de Caminha e obra prima. 0 que nos motiva para um
desenvolvimento posterior. ja que ainda nao conseguimos reunir dados substanciais,
e saber se essa influencia nao se processou noutros generos discursivos antedores
aos relatos de viagens. Esperamos ate a urn pr6ximo encontro ter ja uma resposta.

Ate la.

TENHO DITO!
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Tres Vintens - 0 pres:o da educas:ao
de uma mulher no virar do seculo
Delfina Rodrigues
UTAD - Vila Real

Gostaria de cornel'ar por adiantar urna breve explical'ao quanto ao titulo
deste texto. Tres Vintens nao e uma tradu,ao livre do titulo do ensaio de Virginia
Woolf, Three Guineas, embora tenha muito a ver com uma das ideias fimdamentais
a1 expressas pela autora. 0 guineu era uma moeda de Duro que valia vinte e urn
xeIins; por sua vez a xelim representava a vigesima parte da libra. Ja: 0 vintem era,
apenas, uma moeda de cohre que valia vinte reis. No entanto, e apesar da disparidade
de valores em quescao, ou por causa dela, decidi-me pelo t1rulo Trh Vintens, porque
me parece bastante adequado ao tema que me proponho abordar; vintem e uma
palavra sonora, mas representa muito pOUCD. Com efeito, 0 papel da mulher na
sociedade foi , desde sempre, alva e produto de uma mistificaryao grosseira;
considerado de uma extrema relevancia, tinha uma acc;:ao e urn alcance bastante
condicionados, que nao ultrapassavam os limites da familia. Em Far From the
Madding Crowd (1874), por exemplo, Hardy dizia da personagem Bathsheba:
"she was of the stuff of which great men's mothers are made. She was indispensable to high generation."1 Em Portugal, Salazar (1932 - 1968) considerava a mulher
esposa e mae como a cimento das grandes nary6es e, nessa perspectiva, 0 nosso pais
deveria dar 0 exemplo, man tendo as mulheres dentro do sagrado recesso do lar. E
em Inglaterra, em 1946, 0 liberal William Beveridge, aquando da discussao da
proposta da criac;:ao de urn Segura Nacional, afirrnava: "Mothers have vital work
to do in ensuring the adequate continuance of the British race."2
Contudo, uma analise mais profunda revela que a importincia do papel das
mulheres, particularmente no ambito da sociedade Viroriana au como heran~
desse periodo, nao passava de uma mistificaryao que servia, apenas, os interesses da
sociedade patriarcal. Como Virginia Woolf refere no seu ensaio Three Guineas
(1938): "influence of rhe kind that can be exerted by the daughrers of educated
men is very low in power, very slow in action, and very painful in use."3 Do
contraste entre a realidade e a 6.c<;3.0, diz a aurora emA Room ofOnes Own, "a very
queer, composite beeing emerges. Imaginatively she is of the highest importance;
practically she is completely insignificant. She pervades poetry from cover to cover;
I Thomas H ardy, Far From the Madding Crowd (Harmondsworm: Penguin Books, Ltd.,
1984), p. 441.
2 Apud John Stevenson, B,ilish Society: 1914 - 1945 (Ed. J.H.Plumb, Harmondsworth:
Penguin Books, Ltd., 1984), p. 177.
3 Virginia Woolf, Thru Guineas (Oxford and New York: Oxford University Press, 1992), p.170
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she is all but absent from history... Some or the most inspired words, some of the
most profound thoughts in literature fall from her lips; in real life she could hardly
read, could scarcely spell, and was the property of her husband." 4
De facto, ate quase ao final do seculo XVIII, a mulher casada nao podia, a
face da lei, possuir quaisquer bens ou assinar, como parte interessada e responsavel,

qualquer contrato uma situao;ao injusta a que 0 Married Womens Property Act veio
p6r cobro em 1870. S6 em 1920 nos Estados Unidos, e 1928, na Gra- Bretanha,
as mulheres viram reconhecido

0

seu direito ao voto; e apenas em 1948 foram

aceites em Cambridge como membros de pleno direito.
Na opiniao de Engels, em A Origem cia Familia, cia Proprieclade Privacla e do
Estado, os homens tinham escravizado as mulheres social, legal e politicamente, e
sobre as suas costas dobradas tinham inventado a ordem patriarcal. Para Sir Leslie
Stephen, consagrado bi6grafo e pai de Virginia Woolf, as reformas propostas por
Engels, no sentido da aboliC;ao da escravatura /eminina, constituiam uma seria
amea,a a estabilidade da sua propria casa. 0 facto de as mulheres nao terem
quaisquer direitos perante a lei, de lhes estar vedado 0 direito de propriedade e de

a

nao terem acesso educac;ao que, na pratica, acabava por lhes negar, tambem, 0
acesso a uma proflssao, nao parecia incomodar muito Sir Leslie.
A sociedade Vitoriana via na educaC;ao das mulheres uma ameac;a hegemonia

a

masculina; por isso, insistia na sua alegada inferioridade, determinada por limitao;6es
de natureza flsica e intelectual. A propria psicanaJise acentuava uma fraqueza mental,
caracteristica do individuo do sexo feminino, que justificava

° impedimento da

mulher it cultura e ao saber como medida profilatica. No seu ensaio Feminilidade,
inclufdo na obra Neue Folge der Vorlesungen zur Einfohrung in die Psychoanalyse,
publicado em 1932 e traduzido para ingles no ano seguinte, pela Hogarth Press,
propriedade de Leonard e Virginia Woolf, Freud afirma a dado passo: "The fact
that women must be regarded as having little sense of justice is no doubt related to
the predominance of envy in their mental life (... ) We also regard women as weaker
in their social interests and as having less capacity for sublimating their instincts
than men."5 Ainda segundo Freud, aos trinta anos, a mulher chama a ateno;ao pela
sua rigidez psfquica. Nao h" lugar a qualquer desenvolvimento posterior, como se
o caminho para a feminilidade a tivesse esgotado.
Curiosamente, estas ideias eram aceites e partilhadas pclas pr6prias mulheres
que assim, voluntariamente, protagonizavam, ao mesmo tempo que perpetuavam,

uma historia de inferioridade e exclusao. A dtulo de exemplo, cito a obra The

Wives o[England: Their Relative Duties, Domestic Influence and Social Obligations,
onde a sua autora, a sra Sarah Strickney Ellis, defende, a certa altura, que a mulher
deve ter sempre presente a superioridade do mariclo, decorrente do simples facto

deste ser homem.

4 Virginia Woolf. A Room of Ones Own (Ha,mondswonh, Penguin Books Ltd., 1945), p. 45
5 Sigmund Freud, New Introductory Lectures on Psychoanalysis (Ed. James Strachey, Harmondsworth:
Penguin Books, ltd., 1991), p. 169.
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"It is quite possible that you may have talent, with higher attainments, and you may also have been generally more admired, but
this has nothing whatever to do with your position as a woman,
which is, and must be, inferior to his as a man."G

No seio da familia Vitoriana, as rela~6es de poder entre homens e mulheres
pautavam-se por urn imenso desequiHbrio nitidamente favoravel aos primeiros.
Eram as homcns que frequentavam as escolas e posteriormente as universidades.

A educa~ao concedida it mulher, que Woolf designa por "unpaid for education",
decorre dentro da esfera do lar e esta, normal mente, a cargo de outra mulher que
a autora descreve como "a little woman with a red nose who is not well educated

herself bur has an invalid mother to support."? Os resultados de uma tal educa~ao
agravavam naturalrnente 0 fossa arrificialmenre criado e social mente mantido
atraves de urn discurso patriarcal, faloccntrico, que se inscreve no que Lacan designa
por Ordem Simb6iica, ou seja, a linguagern e a culrura. Neste contexto, as

desigualdades entre homens e mulheres sao quase inultrapassaveis e desenvolvern-se, na perspectiva de Woolf, ao longo de duas vertentes essenciais: a educac;ao

e a propriedade.
"Take the fact of education. Your class has been educated at
public schools and universities for five or six hundred years, ours
for sixty. Take the fact of property. Your class possesses in its own
right and not through marriage practically all the capital, all the
land, all the valuables and all the patronage in England. Our class
possesses in its own right and not through marriage practically
none of the capital, none of the land, none of the valuables and
none of the patronage in England. " 8
E Woolf conclui:
"That such differences make for vety considerable differences in
mind and body, no psychologist or biologist would deny."9
Woolf sabia, obviamcnte, do que est3v3 a falar. Tanto cia como a irma Vanessa
permaneceram em casa, sob a autoridade de urn pai austero, conservador e

emocionalmente dependente, enquanto os irmao Thoby e Adrian frequentaram
ensino publico.

0

6 Apud Jane Lilicnfcld. W'here the Spear Plants Grew: The Ramsey's Marriage ill "To The Lighthouse"

New Feminist Essays on Virginia Woo lf ( Ed. Jane Marcus. London and Basingswke: The Macmillan

Press LId., 1985) , p. 151
7 Virginia Woolf. Three Guineas. p. 156
8 ibid, p. 175
9 ,'b'd
,.
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Porvolta de 1865, numa confer~ncia intitulada OfQueems Gardens. 0 crftico
John Ruskin (18 I 9 - 1900) a1ertava 0 seu publico para 0 facto de que nao era. de
todo, objectivo da educa,ao das mulheres transforma-Ias em dicionarios. Uma
afirma,ao que tern de ser vista it luz do contexto da epoca. 0 que Ruskin pretendia,
conforme explica na conferencia referida, era levar as mulheres a aceitar os desfgnios
de Deus a que 0 homem deu expressao e, segundo os quais, a mulher poderia ser
educada mas nao deveria ser crftica; poderia irradiar beleza, mas deveria abster-se
de tecer comentarios ou esgrimir argumentos.

Esta pedagogia do negativo, que pontuava pela

aus~ncia

e pela exclusao,

inseria-se numa estrategia que visava, segundo Herbert Marder, "keep [the woman]

a saleable commodity on the marriage market." I 0 A mulher deveria evidenciar
alguns talenros, mas sem desenvolver verdadeiramente nenhum, pois isso
contribuiria, fatalmente, para diminuir a sua apetencia como esposa. Dito de outro
modo, a mulher esposa era tao mais desejada quanto mais estupida. Uma situayao

que

0

pr6prio Jonh Stuart Mill reconhecia, ao afirmar que as mulheres da classe

media eram severamente prejudicadas por uma educas:ao incipiente que s6 poderia
contribuir para estreitar ainda mais os horizontes femininos, ja de si tao estreitos.

E que Woolf retrata subtilmente na rela,ao conjugal MriMrs Ramsey no romance

To The Lighthouse (1927).
"She was becoming conscious of her husband looking at her. He
was smiling at her, quizzically, as ifhe were ridiculing her gently
for being asleep in broad daylight, but at the same time, he was
thinking, Go on reading. You don't look sad now, he thought.
And he wondered what she was reading, and exaggerated her
ignorance, her simplicity, for he liked ro think that she was not
clever, not book-learned at all. He wondered if she understood
what she was reading. Probably not. he thought. She was astonishingly beautiful." II
Tambem em Mrs Dalloway (1925), a personagem central, Clarissa,

•

e uma

mulher convencional, inrelectualmente limitada, que sufocou a sua verdadeira
natureza e se conformou ao modelo de desenvolvimento feminino, preconizado

pela sociedade patriarcal. E em Orlando, a saga fabulosa de urn transsexual, cujo
percurso coincide com quinhentos anos da Hist6ria de Inglaterra,

0

eu feminino

da personagem Orlando. de cerro modo, sucumbe ao peso da condi,ao feminina,
exclamando:

10 Herbert Marder, Feminism & Art - A Study ofVirginia Woolf (Chicago and London: The

University of Chicago Press. 1968). p. 73
11 Virginia Woolf, To The Lighthouse (Hammersmith London: Flamingo, 1995), p. 130
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" ' Better is it', she thought, 'to be clothed with poverty and ignorance , which are the dark garments of the female sex; better to
leave the rule and discipline of the world to others."12
Na 6ptica de Woolf, a esfera publica e a esfera privada esrao inseparavelmente
ligadas: " the tyrannies and servilities of the one are the tyrannies and servilities of
the other. " A desigualdade de oportunidades entre h omens e mulheres no seio
restrito da familia estendia-se it sociedade em geral. Durante scculos, a sociedade
patriarcal mantivera as mulheres numa situac;:ao de quase escravatura que se revelava
urn drculo vicioso: sem meios econ6micos a mulher nao podia investir na sua

educa,ao; sem educa,ao nao tinha acesso ao mercado de trabalho. Havia, ainda,
uma terceira dificuldade, decorrente da socializa,ao que the era imposta. Depois
de completadas as tarefas que no ambito da sociedade patriarcallhe eram cometidas,
sobrava-Ihe pouco tempo e espa,o para fazer desabroch ar a sua criatividade,
experimentar as suas potencialidades e enveredar por urn modelo diferente de
desenvolvimento pessoal.
"Women never have an half hour ... that they can call their own." 13
.
A sociedade patriarcal nao !he reconhecia D direito a rer DutrDS interesses
distintos dos interesses do poder dominante masculino. Como refere em A Room

of Ones Own, "It is obvious that the values of women differ very often from the
values which have been made by the other sex: naturally, this is so. Yet it is the
masculine values that prevail. Speaking crudely, football and sport are 'important'; the worship of fashion , the buying of clothes 'trivial'."14
Nao era, de modo algum, tarefa facil para a mulher impor os seus pontos de
vista numa sociedade organizada em torno do poder do falo. Uma sociedade que
criou sobre a imagem da mulher, esposa e mae, 0 mito do Anjo do Lar, a fada que
vela por tudo e todos, capaz de todos os sacrificios para preservar a unidade da
celula familiar. Nos antipodas do Anjo, situa-se a Mulher/Monstro, outra cria,ao
fi ccional onde ca bem todos as componamentos desviantes. A mulher tern , assim,

de escolher no dominio da polaridade Anjo/Monstro, uma vez que entre urn e
outro existe 0 Nada. Nao escolher 0 Anjo significava correr riscos, dos quais 0
menor nao seria, cerramente, a lo ucura que poderia, eventualmente, levar ao

suiddio. Nas palavras da aurora, quando lemos acerca de uma bruxa que foi afogada,
de uma mulher possuida pelo dem6nio, uma curandeira que vende ervas e mezinhas,
au ate de urn homem notavel que [eve uma mae, estamos no rasto de uma escritora

12 Virginia Woolf, Orlando (H armondsworrn: Pengu in Books , Ltd., 1995), p. 11 4
13 Virginia Woolf, A Room of One; Own (H armondsworrn: Penguin Books Ltd., 1945) , p. 67
14 ibid, p. 74
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que naa chegau a sl:-Ia, de uma paetisa que fai reprimida (... ) que pos fim it vida
na solidao da charneca ou vagueia pelas estradas, enlouquecida pela dor que 0 seu

talenta Ihe acarretau.
A literatura do secula XIX esta repleta destas cria,oes espectrais, da madwoman in the attic, 0 que nao deve causar estranheza na opiniao de Sandra Gilbert
e Susan Gubar. Para estas autaras, qualquer javem que passu!sse urn pauca de
imagina,aa e alguma garra acharia daentia uma educa,aa cuja finalidade fasse a
dacilidade, a submissaa e a auta-apagamento. Ser educada para a renuncia e
praticamente 0 mesmo que ser educada para a doenc;a, visto que 0 instinto primeiro
e mais forte de qualquer ser humano e a sua sobrevivencia, 0 seu prazer e a sua

afirma,ao.
Facilmente se compreendera que a educa<;ao feminina era, em muitos casos,

urn processo de renuncia, de escolhas sem escolha, de nega,ao, a que dificilmente
se conseguia resistir e que radicava no fosso social e economico que separava as
mulheres da sua contraparte masculina. Para melhor ilustrar 0 seu ponto de vista.

Woolf inventau uma irma de Shakespeare, de seu nome Judite. Judite era,
provavelmente, tao dotada como 0 irmao, revelando uma imagina<;ao prodigiosa e
urn profundo desejo de conhecer 0 mundo. Mas nao foi esse 0 seu destino. Na
idade de frequentar a escola, ocupou 0 seu espirito com as minudencias da arte de
rernendar meias e consolar est6magos, preparando-se, assim, para honrar urn
compromisso que outros assumiram em seu nome. Como recusasse urn casamento
arranjado, abandona a casa paterna e resolve tentar a sotte nos palcos londrinos.
Esta historia, como muitas outras historias de mulheres, nao tern urn final feliz -

"she found herself with child and so - who shall measure the heat and violence of
the poet's heart when caught and tangled in a woman's body? - killed herself one
winter's night."15

Par issa, Virginia Woolf fazia questao de sublinhar: "Intellectual freedom
depends upon material things. Poetry depends on intellectual freedom. And women
have always been poor, not for two hundred years merely, but from the beginning
oftime."16 E continua: ''A woman must have money and a room of her own if she
is to write fiction. "1 7
Prec.isava, igualmente, de cortar com os estereotipos que a cultura patriarcal

e a tradi,ao literaria consrrufram sabre a imagem da mulher. Na opiniao de
Catharine Stimpson, "leaking from the emotional poles of fear and sentimentality, these images now stick on the rhetorical poles of insult and gush." 18 0 corte
com essas imagens era uma tarefa complexa e delicada que dependia de variadissimos
factores e ponros de resistencia nos quais se incluiam as proprias mulheres. No seu
15 ibid, p. 50
16 ibid, p. l06
17 ibid, p. 6
18 Catharine Stimpson, Woolfs Room, Our Project: The Building ofFeminist Criticism - Virginia
Wool{ (Ed. Rachel Bowlby, Harlow, Essex: Longman Group Uk Ltd., 1992), p. 168
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livro Art, Sex, and American Culture, publicado em 1992, Camille Paglia diz
claramente que as feministas contemporaneas, "who are generally poor or narrowly trained scholars" 19 insisrem em ver a Historia como urn cenario de urn
melodrama em que as mulheres sao oprimidas e os homens opressores, urn quadro
que nao aceira como verdadeiro. Paglia nao acredita que a ausencia da Hisroria de
grandes nomes de mulheres compositoras, marematicas ou filosofas se cleva, apenas,
a raz6es de natureza social, isto e, a impossibilidade de acesso das mulheres a
J

educa~ao. Aceita como inquestionave! a distin~o freudiana masculino/actividade,

feminino/passividade, 0 que e susceptive! de ser lido como urn born exemplo do
que a socializa,ao pode fuzer as mulheres. Mas Paglia afirma, tam born, que: "equality
of opportunity, a crucial political ideal that all must support, should not be confused with sexual similitude."20 E aqui reside, na perspectiva de Virginia Woolf,
urn dos poncos fulcrais de qualquer debate sobre 0 universo das rela,oes homeml
mulher: uns e outras sao cliferentes e csalutar que assim seja. Logo, na sua optica,
nao se tratava de educar as mulheres como se fossem homens, nem de margina-

liza-Ias, porque

0

nao eram. Tratava-se, isso sim, de lhes garantir a igualdade de

oportunidades, mesmo que seguindo caminhos diferentes. A seu vcr, 0 contriburo
das mulhcres para a causa comum deveria ter em conta a sua especificidade.

"Since we are different, our help must be different (... ) We can best help you ( .. .)
not by repeating your words, and following your methods, bur by finding new
words and creating new methods. "21

A proposta de Woolf vai no sentido do reconhecimento das diferen~as, na
valorizacrao da cxperiencia feminina no que a distingue da experiencia rnasculina,
o que, segundo Joan Bennet, constitui urn contributo muito mais valioso do que

a defesa simplisra da igualdade de direicos, porque nao ha respostas simples, linicas
ou definitivas. Como Woolflembra, a concluir 0 ensaio Three Guineas, "The aim
is rhe same for us borh. Ir is co asserr 'rhe righrs of all - all m en and women - to the
respect in their persons of the great principles ofJustice and Equality and Liberty'.
To elaborate further is unnecessary".22
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LE CLUB DES HACHICHINS
( Theophile Gautier)
ou

o MUNDO DOS POSSIvEIS
Fernando Alberto Torres Moreira
UTAD - Vila Rea!

NOTA PREVIA

o estudo que a seguir se apresenta de Le club des hachichins parte de urna
serie de premissas que passamos a explicitar. Em primeiro lugar, uma vez que se
trata de urn relato de uma experiencia pessoal e porque se torna dificil, senao
irnposslvel, a distinc;ao autor / narrador l , 0 uso de urn ou outro terrno e sempre
feito de forma aleat6ria. Ern segundo lugar, excluimos do nosso traba!ho qualquer
abordagem segundo uma perspectiva freudiana, embora aqui ou ali possam surgir
alusoes que permitam a sua associac;ao a teoria do pai da Psicanalise; a verdade e
que nao gostamos de trilhar caminhos que para n6s ainda sao como areias
movedic;:as. Talvez numa outra ocasHio. Em terceiro lugar, nao surge neste nosso
estudo qualquer incursao a prop6sita da importincia do tempo neste relata da
experiencia com drogas; razoes de ordem funcional assim 0 exigem. Finalmente.
privilegi:imos no capitulo II uma anilise de duas lases da experiencia descrita porque,
em nosso entender, sao as mais importantes e sao tambem as que melhor
correspondem a perspectiva~ao do nosso trabalho e ainda as que no relata de
Gautier surgem mais individualizadas.

I
Introdu~ao

[ Gautier 1(... ) fixe Ie souvenir de son ivresse singuliere avec
une honnetete et un 11aturel qui donnent SOn recit La couleztr d'un reportage.
Pierre-George Castex'

a

o fantastico caracteriza-se, particularmente, por uma intromissao brutal do
mistcrio no quadro da vida rea!, estando ligado aos estados m6rbidos da conscioncia
ITal acontcce porquc sc csra perante a rdato de uma experiencia pessoal vivida ~ m que a EU do narrador se
confundc com a do autor.
Z C.ASTEX, Pierre Geo rges - Lc come fam astiqyc en France de Nodicr a M aupassant, J. Corti
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que, nos fen6menos de pesadelo e de delirio, projecta perante si mesma imagens
das suas angustias, satisfas:ao e terrores.
No fantastico, a possibilidade de explicas;ao racional deve sempre acompanhar
o misterio da inrerpretac;ao natural.
fanrastico e quase sempre a inquietude, a ambiguidade, a duvida entre
dois mundos, a hesitas:ao sentida por urn ser que 56 conhece as leis naturais face a
urn acontecimenro de aparencia sobrenaturaI.
a fanrastico forc;a a imaginac;:ao a sair de si mesma e a interrogar-se ao nivel
do eu profundo.

a

Estas ideias sao defendidas por Georges Jean no seu livro Le pouvoir des
contes 3 e sao apresentadas pelo auror segundo uma estrategia de diferenciac;:ao/distinc;:ao entre maravilhoso, fantastico e magico. Estas mesmas afirmac;:6es
confirmam e validam a opiniao que Marc Eigeldinger exprime na sua introdu,ao
aos Recits fantastiques de Theophile Gautier' , quando, reportando-se ao conto
Le club des hachichins, refere a transposi,ao da experiencia pessoal como tecnica
de aperfei,oamento do conto fantastico ( para retrouver la rlalitt! des contes
fontastiques) pois the acrescenta uma dimensao subjectiva conseguida atraves dessa
metamorfose do vivido. Gautier, com a inclusao dessa dimensao subjectiva nos
seus textas, carrega-os de uma espessura poetica que ombreia em paralela com
uma extrema minucia no realismo que a genero exige.
Alias, ao apresentar 0 narrado em Le club des hachichins como 0 resultado
de uma experiencia vivida,
'

( ... ) il foudra vous contenter pour cette flis du ricit de mes simples imp ressiom personnettes. (cap.!v, p.219 )
Gautier obtem a perfeira simbiose entre realidade e subjectividade:
a experiencia vivida - objeccividade ( realidade )
relato pessoal dessa experiencia - subjectividade
EU do narrador confunde-se aqui com 0 do autor, ou pelo menos com
urn segundo EU do autar, que conra uma aventura pessoal e, 0 que e mais
importante, assumida enquanto tal. Trata-se de urn relaro de uma experiencia com
droga, urn acto reservado a alguns iniciados e praticado num ambiente de
secretismo, de misterio que, manifestamente, favorece 0 fantastico.

o

JEAN, Georges - i.e pouvoir des contes ,Casterman, 1990
-1 GAUTIER, Theophile - Recits fantastiques, GF Flammarion, Paris, 1981
Todas as citas:6es que faremos de Le dub dt.:S hachichins sao retiradas desta edis:ao; limitar-nos-emos, por
isso, a indicar 0 capitulo e a respectiva pagina sempre que fizermos alguma transcri~o.
j
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II

o ParaIso e a experiencia das drogas
La plupart des recits falltastiques de Gatttier mettent en scene des
visions oniriques et hallucinatoires qui sont dues al'usage de fa drogue
(. "J lis se passent sur ces front jeres indecises ou Ie reve et La realite, Le
sommeil et fa lucidite se confondent dans Ie somnambolisme. "
U

Marc Eige1dinger'
A epfgrafe que reproduzimos de Marc Eige1dinger permite-nos afirmar que
em Le club des hachichins tudo se passa nas fronteiras f1uidas entre 0 sonho e a
realidade, 0 sono e a lucidez, 0 devaneio alucinat6rio e a realidade factual. No
entanro, au talvez par isso mesmo, a experiencia com as drogas que Gautier nos
narra tern urn objectivo preciso - viver neste mundo uns momentos de Parafso
Celestial,
"Ceci vous sera difalqu! sur votre portion de paradis. " (Cap.!, p.214)
citando as palavras do lider da experiencia, 0 doutor Moreau de Tours.
E 0 acesso a uma Sa dimensao que se entreabre, na esteira de uma linha
nitidamente rousseauniana, mas com 0 recurso as drogas, apoiado, alias, no
conhecimento de uma experiencia que circunstanciadamente vern narrada no texto
- a hist6ria do velho da montanha. Por OUtras palavras, 0 Parafso estava ao alcance
de cada urn, pelo menos rnomentaneamente, arraves da simples ingestao de urn
pequeno bocado de haxixe, como 0 comprova a hist6ria relatada.
Gautier da-nos conta de uma experiencia assumidamente inici;itica como se
pode deduzir pela aprecia,ao do 10 pacigrafo do capftulo I : temos uma convocar6ria
misreriosa, redigida em rerrnos enigmaticos so entendivel por iniciados; ternos urn
oasis em plena cidade de Paris, numa ilha (''endroit vertueux et patriarca!") que se
auto-defende contra os ataques da civilizafYao. urn palacio intemporal, em suma,
remos urn conjunto de elementos que na tradifYao literaria ocidenral crista
concorrem, repecidamente, para uma identificacrao de urn local paradisiaco. Poucas
dezenas de anos anres, Jean-Jacques Rousseau descrevia nas Reveries du promeneur
solitaire alguns dos momentos em que the reria sido dado viver efemerarncnte 0
Parai50 na terra, em local com caracteristicas semelhantes as que acabamos de
referir.
A juntar a rudo isto remos 0 secretismo da reunHio durante a qual sc realizaria
a experiencia com a droga a que nao falta urn cerro sab~r escatologico: ha urn
oficiante magico, urna especie de sumo sacerdote ( vide descri,ao do dr. Moreau
de Tours no final do cap. I ), urn vaso de cristal ( urn Graal ),de onde se retira a
poyao magica, cirurgicalnenre, que sera ingerida com a ajuda de uma col her em
prata dourada. E uma opera,ao alqufmica que visa 0 alcance do Paraiso

EIGELDINGER, Marc _ lInc Iheoric epam: du fanrasriqllc,in Recirs fanra stiques de Theophilc Gautier,
GF Flammarion, Paris, 1981
S
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un morceau de pate ou confiture verdatre, gros it peu pres comme Ie
pouce, etait tin! par lui [0 dr. Moreau de Tours J au moyen d'une spatule
d'un vase de crista4 et pose, ii: cote d'une cuiller de vermei4 sur chaque

soucoupe. (cap. I, p.214 )
e tao verdadeira quanto se aflrma no final do cap. II, p.216

( ..) rien n'eat ite plus vrai, - selon l'habitude des choses invraisemblables.
Este e 0 mote do fantastico, para uma experiencia fantastica. Ate porque, ja

sob os efeitos da droga e no inicio de urn processo de multiplica~ao / desdobramento
da individualidade, 0 narrador reconhece do is elementos necessarios
fantastica que vai relatar:

a aventura

L'hallucination, cet hOte etrange, setait installie chez moi.
(Cap. III, p.2IS)
e

La realite ne servait que de point de depart aux magnificences de
l'hallucination. (Cap. IV, p.2!9 )
Nao vamos aqui descrever as diversas fases da experiencia que Gautier nos
conta. Nao nos atrevemos a compedr com Baudelaire que nos seus textos Du

hachich et du Yin e Paradis artificiels 0 fez de forma superior, naruralmente
inspirado no texto de Gautier. Contudo, detenhamo-nos um pouco nos dois
momentos fundamentais do evento: a fase do riso (hilaridade) eo chamado Kief
( felicidade absoluta ).
Uma personagem que se diz nao ter sido convidada ( nem podia ser pois se
(tata de uma personagem de flc~ao de urn dos contos de Hoffman) anuncia,
enquanto apresenta espasmos de dor e chora :

Cest aujourd'hui qu'il fout mourir de rire ( Cap.lV, p.220 )
A fase de hilaridade esta lan~ada, mas com uma carga de tragedia, refor~ada
ate com a res posta que e dada a essa afirma<;ao por urn coro de vozes em tudo
semelhante ao da tragedia grega.
Ha urn riso de felicidade, de contentamento:
(oO) des physionomies si joviales et si profondement heureuses, que je
ne pouvais m'emphher de partager leur hilarit!. ( Cap.lv, p.220 )
urn riso de Deus:
(oO) un rire homerique, olympien, immense (Cap.v, p.22! )
urn riso que caminha para a irrisao:

(oO.) la formidable hilarite altait toujours croissant, le vacarme
augmentait d'intensit!. (Cap. V, p. 222 )
urn riso metam6rflco-espasmodico, que sacode a casa:

(oO) les planchers et les murailtes de la maison se soulevaient et
palpitaient comme un diaphragme humain, secoues par ce rire fenltique,
irresistible, implacable. "( Cap.V, p.22! )
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um riso diab6lico , capaz de uma Babel concertada e feliz ( ! ) :

(. .. ) Cftait une eohue etrange: Ie puleinella napolitain tapait
familierement sur la bosse du punch anglais; l'arlequin de Bergame f ottait
son mweau noir au masque enforine du paillasse de France ( ..) Ie doeteur
bolonais jettait du tabae dam les yeux du pere Cassandre (Cap. V,
p.222 )
urn riso tragieo:

Que defaces bizarrement eonvulsees! que d'yeux clignotants etpetillants
de sareasmes sous leurs membranes d'oiseau! quels rictus de tire/ire (..)
quels abdomens gros de moqueries pantagrueliques! ( Cap.v, p. 223 )
urn riso lou eo:

(..) un eclat de rire aigu, vibrant, argentin (..) qui me traversait Ie
tympan et, par un magnetisme nerveux, meJorfait it commettre uneJoule

d 'extravagances (Cap. V, p. 224 )
um riso ( quase ) mortal:
Le rire avait perdu son timbre et tournait au grognement, Ie spasme

sueddait au plaisir; Ie reftain de DauC1lS- Carota allait devenir vrai.
( Cap. V, p. 224 )
o inv6lucro humano cO incapaz de suportar 0 insustend.vd peso do riso de
fdicidade e dai a passagem a urn riso dorido, tdgico, quase fatal, com 0 qual esta
habituado a conviver. Afinal nao e a Terra lugar de expia~ao?
A fase da hilaridade sucede a da felicidade total, 0 Kief, que Gautier caracteriza
em duas frases:

( .. ) un bien-hre indejinirsable
( ..) les liens de fa matiere et de l 'esprit etaient delies (Cap.VI,
p. 226 )
Nao hi corpo; a materialidade nao pertence a este mundo de felicidade , na~
tern lugar no Parafso. Romeu e Julieta,

0

seu arnor,

0

seu desejo, tambern nao:

Rmiio haehiehin eut oublie Juliette ( Cap. VI, p. 227 )
Nao hi aqui lugar para 0 desejo amoroso. Nao h:l espa~o para 0 outro a nao
ser em funs;ao do EU. 0 her6i eneontra-se faee ao seu EU, scm refereneias, sem
valores transcendentaisi e urn scr isolado. A droga provoca urn efeito de extase
total , de alegria soliraria, urn bem-esrar supremo que nao tolera a inrervenS;ao de

qualquer outro demen to. S6

0

EV ( emidade psiquica ) existe:

Rien de materiel ne se me/ait

a cet extase aucun

desir terrestre n'en

alterait la pureti. ( Cap. VI, p. 227 )
Afirma-se, na lnesma pagina, que a mulher mais bela

( ..) pour un haehiehin ne vaut pas la peine de se deranger
A comparas;ao que

com

0

0

narrador faz, em senrido inverso, de urn "hachichin"

Romeu shakespeariano

e neste aspecro definitiva. Qualquer mulher, para

aquele, nao suscira a minima reacs;ao :
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fe voyais luire des epaules de satin, !tinaler des seim d'argent (. ..J
onduler des hanches opulentes, sam eprouver fa moindre tentation. (Cap.
VI, p. 227)
MInai, como escrevia Baudelaire ern Paradis artificiels,
(. ..J Ie haschisch ne revele it l'individu que l'individu lui-mhne

Angelismo, assexualidade. homossexualidade ? Parece-nos que de tudo urn
pouco, em concordancia com a pr6pria definic;ao de fantastico que reivindica para
si uma ruptura com a ordem estabelecida e que os textos fantasticos devem sec

lidos como contesta~ao da moral vigente. designadamente das praticas er6ticas.
Para alem do arnor" normal ", a literatura fand.stica ilusrra outeas manifestacr6es

do desejo arnoroso e a verdade e que. no final do capitulo VI. a metamorfose que
se opera no narrador atraVes da qual ele se transforma numa ninfa perseguida pelo
deus Pan. permite-nos falar de hornossexualidade. Diga-se de passagem que ran
era uma divindade dotada de uma actividade sexual considenivel e que perseguia
ninfas e rapazes novos com igual empenhamento e paixao.

feprouvais toutes les terreurs de fa pauvre fogitive et je eherehais ame eacher
derriere des roseaux fontastiques pour eviter Ie morntre apieds de bouc. (Cap. VI .
p.22S).
Contesta~o

da moral estabelecida ? Questiona~ao das praticas er6ticas?

Pensamos convictamente que sirn.

a

III
efeito LUZ em Le club des hachichins

•

" La nuit de Gautier, toujours soucieux de conjurer L'angoisse que

lui inspire ['absolu du lwir, souvre sur la perception de la clard et de
la diaphaneittf. elle a ulIe irradiation lumineuse.
Ie folltastique se

ou

meut fomilierement. "

Marc EigeidingerG
" L'oeil entrevoit, l'imagination acheve. "

Theophile Gautier'
Marc Eigeldingcr chamou a Theophile Gautier (( temperamenro solar )) e
para justificar este epfteto afirma, entre outras coisas, que a noite do autor contern

sempre grandes clatidades ao lado de gran des sombras; a noite dissimulariasempre
sob as trevas urn claro / escuro, sendo sempre detentora de uma luz espedfica.

Seria uma noite desejosa de esconjurar a angustia que inspira 0 absoluto do negro

G Vide
7

nota 5,pagina 39
in Vqyage en Russie, cap.V
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e que por isso se abre a perceps:ao da luz, adquirindo uma irradias:ao luminosa
onde 0 fantasrico se move familiarmente.

Tudo isto acontece semelhanternente em Le club des hachichins.
Encontramos ali uma atmosfera muiro espedfica, uma especie de dia nocrurno

recheado com urna luz difusa que define os conrornos dos objecros urn tanro
ba<;amente, como convern ao genero, lanc;ando-lhes uma cor azulada ou amarelada.
De passagem, diga-se que este dia nocturno e a crias:ao ideal para 0 nao-tempo,
abolic;ao do presente que permite ° regresso a urn passado circular e mitico, au a
urn paraiso eterno, logo intemporal.

Vejarnos como se processa este jogo de luz(es) e so mbra(s) e de cores
maioritariamenre indefinidas, e de que modo isso contribui para a economia do
«recit», para a expliciras:ao da experiencia das drogas.
Ao longo do texto enconrramos mais de meia centena de palavras ou grupos
de palavras que remetem directamente para 0 jogo acima aponrado, com especial

relevo nos capitulos I - I:h6tel Pimodan -, IV - Un monsieur qui n' etait pas invite
- e VI - Kief-, curiosamente, ou nao, os mais importantes no conjunto danarrativa

ja que 0 capitulo I nos faz 0 enquadramenro descritivo do cenario onde se desenrola
a ac,ao e que nela desempenhad urn papel decisivo, 0 capitulo IV nos apresenta
uma personagem de primordial importancia no desenvolvimento da accyao e

0

capitulo VI e 0 relaro do momenta capital do conro.
A assun,ao da irnportincia da luz na noite ereconhecida pdo auror / narrador
desde

0

inicio da narrativa,
(Oo) it fa pdle lueur qui tombe toujours, meme du cielle plus obscur

( Cap. I, p. 212 )
isro e, a noire, aqui, nao e sinonimo de opacidade ou espessa escuridao. mas urn
esradio temporal inrermedio a que se recorre porque convencionalmenre 0 fantastico

o exige. E 6bvio que, como se descreve no inicio da viagem para 0 hotel Pimodan,
fa nuit hait noire, mas esta ronalidade, mesmo que refors:ada par urn nevociro
intenso que a proximidade do Sena jusrifica, eentrecortada por reverberos luminosos
prvocados pela agua da chuva e pela luz avermelhada (aureoles rougedtres) que se
escapa das janelas das casas.
Esta misrura luz I escuridao transmire as coisas uma indefinic;ao cromarica
( transparence jaunatre ) marcada pelas sombras (farade sombre) que apenas
permitem assinalar a presen<;a dos objectos de forma difusa, vaga, rnisteriosa e,

porque nao, fantastica
(Oo) tout en haut, dans l'ombre, se dessinait vaguement un grand
pIafond mythologique peint it fresque. ( Cap'!, p. 213 )
De forma igual, a ambiencia que a narrador nos descreve do exterior do
hotel e reporrada para 0 seu interior. Agora a lurninosidade e de outro cariz, mas
tambeln aqui a aposta vai para uma luz cuja funs:ao nao e ilustrar claratnenre os

objectos, mas tao s6 as suas linhas de contorno. Por isso, a quantidade de lampadas
e reduzida.
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(..) je me trouvai dans une grande salle eclairee a son extrimite par
quelques lampes (Cap. I, p.213)
Alias, a circula,ao espacial das personagens faz-se sempre num sentido
revers/vel parte iluminada ( fa partie lumineuse), parte sombria ( clartis douteuses,
angle obscur) .
A luminosidade na escuridao cria uma atmosfera muito particular no
fantastico de Theophile Gautier que, caracteristicamente, nao surge necessariamente
associado opacidade, como vimas, mas no caso presente a uma certa transparencia

a

( natural au artificial) noctuma. A estetica de Gautier regurgita de contrastes
cromaticos, (face pdle dans une barbe noire p.217) indefini,6es cromaticas (yeux
verddtres p. 231; vapeur bleuatre p. 226; marbre de couleur p. 218) e cores fantasticas
( teintes sumaturelles p. 217 ), tudo refor,ado pelo jogo luz / sombra e seguindo
urn processo descritivo que, segundo Marc Eigeldinger, localise faction et situe Its
personnages dans un milieu approprie qui crie Ie climat propice au surgissement du
fantastique. 8
De facto, como antes referimos, a circula,ao (e a acrua,ao) das personagens
e indissaciavel da atmosfera em que se encantram mergulhadas. A incerteza, a
duvida. a indefinir;:ao, as cores maiormente indefinidas. as tons difusas. tuda isto

amplificado por urn devaneio on/rico a que a consumo de draga conduz,
cransportam as personagens para urn mundo fancistico onde circulam com a unica
certeza de que normal / anormal, real / irreal, natural / sobrenatural sao reversiveis.

A verdade e que
La realitl ne servait que de point de depart aux magnificences de
l'hallucination ( Cap.IV; p. 219 )
As personagens beneficiam da luz e das cores para melhor se inserirem no
mundo fanrastico. Vejamos, par exemplo, a descri,ao que c feita do patrono da
., .

expenenCla:

La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme; ses yeux etincelaient.
ses pommettes se pourpraient de rougeurs, les veines de ses tempes se

dessinaient en saillie (..) ( Cap'!, p. 214 )
que nos da conta de urn oficiante magico que irradia luz e cor por todos os lados;
ou entao, a descric;.ao do homem-mandragora, Daucus-Carota,
(.J il avait un nez recourbt en bee d'oiseau, des yeux verts entoures

de t/"Ois cercles bruns (. ..) ttne haute cravate blanche (. ..) la peau de ses
joues en plies rougedtres; un habit noir a basques carres ( Cap. IV,
p. 219/220)
FIgura duplamente fanrastica, pela irrealidade do seu aspecto e pela ficcionalidade
da sua existencia.

Para rematar esta parte dedicada ao efeito da luz em Le club des hachichins

A

Cf.nota 5, pagina 28
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reportemo-nos ao que Eigddinger apelidou de linguagem da luz como forma de
aetualiza~ao do fantastico 9 .

No capitulo VI, por exemplo, 0 fantastico e refor,ado por uma linguagem
luminosa e cromatica evidente. As notas que saem do orgao entram no peito do
narrador como fleehes lumineuses ( p. 225 ), os sons saltam do tedado bleus et
rouges, en etineelles eleetriques ( p. 226 ). A atmosfera paradisiaca e formada por une
vapeur bleuatre, un jour elyseen, un rejlet de grotte azurine ( p. 226 ) .
A nudez das figuras femininas de urn friso do comparrimento brilha
diferentemente

Je voyais luire des epaules de satin, titineeler des seim d'argent ( Cap.
VI , p. 227) .
Neste mundo idilico, maravilhosamente colorido e iluminado, Gautier instala
urn espa~o onde nao ha fronteiras entre possivel e impossivel, onde realidade e
alucina~ao coexistem e se confundem, dia e noite se indiferenciam segundo uma

logica de aboli,ao do presente, do nao-tempo, que permite a instaura,ao de uma
eternidade paradisiaca onde 0 fanrastico se movimenta por obra e gra," de uma
alian'ia entre

0

o lhar e a imaginac;.ao a que a escrita da chaneela.

IV

o jogo metam6rfico
(( La drogue a La propriete d'animer /'inanim e. "
"La nuit est eomplice du fantastique par les songes qu'elle eveille,
par les apparitions et les metamorphoses qu'elle mgmdre. "
Marc Eigeldinger lO

o jogo metam6rfico euma opera,ao magica muito frequente e espectacular
na literatura fantistica. A metamorfose literaria [em a parcicularidade de nao se
inscrever no desenrolar de urn cido biologico au Fisico das transfonnac;.6es. 0
aspecto imaginario das metamorfoses tern par caracterIstica principal estar ligado

a alguem ou a alguma coisa que as provoca sem que nada de natural intervenha.
No mundo onirico I alucinatorio I fantastico de Le club des hachichins
todo 0 objecto, espa,o ou ser significa alguma coisa. Tal significa,ao deve-se.
sobretudo, ao cfeito metam6rfieo que opera uma transgressao da separac;.ao mate~

ria I espirito. do possive!1 impossive!. do tempo mesurave!1 eternidade. Este
efeito processa-se nao s6 ao nfvel das personagens como tambem do espac;.o e
objectos que 0 povoam, e do tempo. Poderiamos mesmo falar de uma metamorfose

tridimensional superintendida pda grande metamorfose da Iinguagem.
Cf.noc3 5, pagina 41
10 Vide nota 5, pr. 31 139

9
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De facto, 0 espac;o e os ohjectos que 0 preenchem, suporte primeiro da
marca do real, vao, por interposto olhar do narrador e ratificaC;ao da escrita, sofrer
urn processo de animiza,ao . Exemplificando: a escadaria do hotel ganha dimens6es
infinitas e oprime a personagem, assim como a quimera, animal ja de si fahuloso e
fantastico que nao por acaso esta situado no infcio das escadas, ganha vida e insurgese e ameac;a 0 EU. Alias, de uma forma geraI, todos os ohjectos que 0 narrador
identiflca ao entrar no hotel ganham vida numa fase posterior do «recit», 0 que
indicia, claramente, uma transmutac;ao de urn mundo real para urn mundo
imaginario, fantastico, onde tudo pode acontecer e no qual 0 relacionamento
materia / espfrito assume uma outra dimensao. Convem aqui ressalvar que tudo
isto se passa num espac;o que nao existe, pelo menos no presente, como de forma
insuspeita se afirma no texto,

En entrant liz [dans la salle], ou foisait un pas de deux siecles en
arriere. Le temps, qui passe si vite, semblait navoir pas couit sur cette

maison, et, comme une pendule qu'on a oublie de remonter, son aiguille
marquait toujours la meme date. ( CapJ, p.213 )
guardado por urn animal mitico, metam6rfico. que permite 0 acesso a urn mundo
fancastico.
narrador penetra, porranto, num mundo recheado de motivos fantasticos,

o

onde 0 tempo parou e 0 espac;o e magico, e a ingestao da droga foi uma especie de
senha que the permitiu a eliminac;ao de todos os entravcs razoaveis a fusao de

mundos diferentes.
A metamorfose opera-se tambem ao nfvel das personagens, como ja referimos
noutro lugar. Os exemplos sao ahundantes. Citemos alguns: 0 narrador ora se ve
sem cahec;a. ora esra com ela postada ao inves, ora tern cahec;a de elefante, pernas
de marmore, ora se funde com os ohjectos que ohservaj Daucus-Carota, personagem
convocada intertextualmente, tern nariz em forma de hico de passaro, pernas de
mandragora (planta a que a hruxaria atrihui efeitos magicos), e colorido; outras
personagens aparecem ora com cahec:;:a, ora sem cahe<;a.
Qual a [un,ao das metamorfoses em Le club des hachichins ?
Resulta claro que para Gautier, aMm das relac;5es puramente mentais que 0
ser humano estahelece com os objectos e que ohviamente nao os afecta, ha a
possibilidade de romper a barreira materia / espirito, coisa / palavra, Hsico / psico16gico. As metamorfoses sao disto mesmo 0 exemplo transgressor:

En effit, je sentais mes extremites se pitrifter et Ie marbre m'envelopper
jusquaux hanches comme la Daphne des Tuiteries: j'itais statue jusqu'a
mi-corps) ainsi que les princes enchantes des 'Mille et une nuits"
( Cap. VIII, p.230 )
E uma materia que se transforma, mas tambem as palavras se confundem
•
com as COlsas
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Cest aujourd'hui qu'il fout mourir de rire (Cap.Iv, p.220 )
( . .) Ie refrain de Daucus- Carota allait devenir vrai ( Cap.V,
p. 224 )
A experi~ncia da draga permite a anula<;ao dos limites entre realidade /
imagina<;ao, gera mesmo 0 seu apaga menro. 0 dragado e algucm que e incapaz de
destrin<;ar entre mundo psicol6gico e mundo fisico:

Je ne sentais plus man corps; les liens de la matiere et de l'esprit itaient
dllies ( Cap. VI, p.226 )
Sera conveniente refedr que na literatura fantcistica a existcncia do limite

materia / espirito nao e ignorado. E justamente porque se tern conhecimento dele
que as transgressoes se produzem. Transgressoes como as que se realizam ao nlvel
das fronteiras normais entre a EU e as objectos, registando-se uma especie de
simbiose,

•

Par un prodige bizarre, au bout de quelques minutes de contemplation, j e me fondait dam l'objet fixe, et j e devenais moi-meme cet objet.
( Cap. VI, p. 227 )
N este mundo fantcistico, merce do jogo meram6rfico,

0

sujeito nao esta

separado do objecto podendo ate operar-se uma fusiio entre os dois. Por isso e que
as caracteristicas fundamentais do mundo [{sico ( tempo e espa<;o ), merc~ da sua
interpenetra.,ao com 0 espiritual (psico16gico), sao diferentes das que caracterizam
a realidade do quotidiano. Tempo e espa<;o, por urn pracesso metam6 rfico,
adquirem dimens6es para alem do que 0 pensamento alean.,.

Cet escalier doit percer Ia terre de part en part, me dis-je en continuant rna marche machinate. Je parviendrai au bas Ie lendemain du j ugement
demier. ( Cap. VIII , p.230 )
Em termos estritamente literarios, os temas do EU, nos quais se insere Le

dub des hachichins estao ligados a urn relativo isolamento do homem na sua
rela~ao com a mundo, com a estranho, dande 0 recursa a intermediarios. Esta
perspectiva, defendida por T. Todorov 11 , e que subscrevemos, inscreve a
metamorfose como elemento que por urn lado cerrifica esse iso lamento, mas que
por outro lado, por via da sua pr6pria natureza, exerce a fun~ao de intermediaria
do hom em corn 0 mundo e sobretudo com 0 estranho.

II

TODOROV, T - Introduction a ia iiutranm: fantastiqyc , Ed. Points
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v
( Em jeito de ) Conclusao
Uma das caracteristicas fundamentais do fantistico de Th. Gautier, e que se
nota particularmente em Le club des hachichins, e a omnipresen<;a do homem e
do seu olhar. Tudo neste texto passa pelo filtro ( umas vczes limpo, outras vezes
menos limpo ) do olhar que concerta uma relaltao com a exterior, estabelece com
ele uma forte empatia, assumindo-se mesmo como uma forC? transformadora da

realidade e criadora de uma realidade outra que a primeira credita. POt isso se diz,
com verdade, que a poetica de Gautier esta intimamente associada

tificando

0

amateria, cer-

fandstico como uma outra abordagem do real.

Le club des hachichins abre com uma vasta descri,ao do hotel e do seu
interior, tudo fornecido, mediatizado pelo olhar do narrador I personagcm, ou
seja, peIa via da descric;ao e por interposto olhar da personagem que narra, tece-se
uma rede de correspondencias entre 0 mundo exterior (flsico) eo mundo interior

(psiquico). Aquilo que numa primeira fase e uma percep,ao meramente sensitiva,
vai num segundo momenta ser uma percepltao transformadora, sinestesica, sob a
influencia da droga; os elementos do universo real participam no universo ficcional
segundo uma estrategia comummente utilizada na literatura fantastica que, na sua
:lnsia de veracidade, de autenticidade, usa sempre uma fundamentaltao do real
exterior para a instauracyao da sua verdade. Neste sentido encontramos em Le club

des hachichins, para alem da realidade Hotel Pimodan, refer~ncias a louyas de
Veneza, de Limoges, porcelanas chinesa e japonesa, faiancya inglesa, vidraria alema,

alus6es

a pintura de Goya, de Callot, a musica de Weber e de Rossini. Tudo isto

sao dados culturais e civilizacionais que dao ao fantastico uma marca superior de
veracidade e autenticidade.
Mas neste conto, Gautier socorre-se de uma outra forma de credibilizar

mundo possivel que expoe ao leitor: a intertextualidade.

0

Ea credita,ao do universo

ficcional pela propria ficc;ao. E fe-Io superiormente ao introduzir na trama narrativa

uma das personagens de urn con to de Hoffman, Daucus-Carota ( a unica
personagem que tern nome; a mais real? ), e ao referir 0 Fausto de Goethe e as Mil
•

e uma nOites .

A intertextualidade euma especie de passe de magica que certifica a fic,ao,
confirmando-a como uma realidade outra, capaz de se aIimentar a si mesma e de
fabricar as provas do seu caracter verfdico 12 , diferente sem davida, mas que existe

assim mesmo. E que melhor prova dessa exist~ncia do que aquilo que a suporta ?

12

A prop6sito desta qucstiio vcr MARAUD, Andre ~ Frontieres du conte, Ed. CNRS, Paris, 1982
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Espirito solar sempre em busca da luz que so se manifesta na fronteira do
imposslve! ou do imaginario, Theophile Gautier procurou iluminar 0 seu mundo
possive! de Le club des hachichins, criado pe!o verniz magico do haxixe, com a luz
do universo nccional. confirmando assim que ha coisas que a cicncia tout court
nao consegue explicar. Talvez por isso, paradoxalmente, Le club des hachichins
tenha sido saudado, aquando da sua publica~ao , como uma obra de caracter
ciendnco ! Et pour cause ...
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TRADUZIR YOUOU A INEVITABILIDADE
DE OP<;:6ES ARBITRARIAS

M Gomes Torre
Faculdade de ietras do Porto

No ambito do Mestrado em Estudos de Tradu~ao em curso na Faculdade de
Lctras do Porto, foi apresentado por uma das mestrandas, Maria da Conceis:ao

Varanda Martins, urn trabalho intitulado ,,0 tratamento entre as personagens Oak
e Bathsheba em Far from the Madding Crowd». Este trabalho, de apreciavel
qualidade, faz urn utillevantamento das dificuldades com que 0 tradutor depara
ao verter para a nossa lingua as formas com que se dirigem uma

aoutra as duas

principais personagens do romance de Thomas Hardy. Porque a qualidade do
trabalho referido merece atenC;ao e aprofundamento, proponho-me acrescentar
algumas reflex6es vista 0 assunm ser realmente complexo e de elevado interesse

para a teoria tradutol6gica.
Para quem nao tenha bern presente

0

contcudo do romance, cis, em

brevfssimas linhas, urn resumo do enredo principal. Gabriel Oak e urn criador de
carneiros que se cruza casual men re com Bathsheba Everdene, herdeira de uma rica
pro priedade, e por ela senre imediata atracc;ao. Circunstancias de varia ordem
determinam que sejam cada vez mais frequenrcs os contactos entre ambos, 0 que
passa, inclusivamente, pela contratac;ao de Gabriel como capataz da quinta de

Bathsheba numa altura em que

0

criador de carneiros tinha ido

acaba, depois de inumeras peripecias, com

0

a fal~ncia . Tudo

casamento entre ambos.

Por este apanhado breve se adivinha que

0

relacionam ento de Bathsheba

com Gabriel comeya por ser relativamente reservado, acentuando-se a reserva no

perfodo em que a

rela~ao

e de

patroa para empregado e, ainda mais, quando,

entretanto, Bathsheba se casa com Francis Troy. 56 mais tarde, quando este

casamento se dissolve, as rela~6es de Bathsheba com Gabriel romam
conduzira ao casamento.
Certamente que rem interesse acrescentar-se que

0

0

curso que

enredo se passa no

ambiente rural que Hardy designa por Wessex e que nenhuma das duas principais
personagens possui sofisticada educac;ao, embora, urn tanm supreendentemcnte,

Gabriel Oak goste de ler e tenha uma pequena biblioteca onde estao representados
alguns dos classicos ingleses.
Ao lef

0

romance em ingles,

0

leitor comum nunca ou poucas vezcs se

apercebera da evolu~ao por que passa aquilo a que poderei chamar a semantica
social do pro nome pessoal you (bem como os seus associados possessivos your e
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yours) amedida que a leitura se desenrola. Ao tradutor, porem, as coisas terao de
surgir de maneira necessariamente muito diversa. Com efeito e como se
compreendera, a quesrao nao se reveste de complexidade apenas quando se trata
de traduzir de ingles para porruguCs. Mona Baker, com a sua reconhecida argucia,
chamou a atenc;ao para as implicac;6es translatorias dos pronomes nos termos
•
segulntes:

«The familiarity/deference dimension in the pronoun system is among the
most fascinating aspects of grammar and the most problematic in transla-

tion. It can [... J convey a whole range of rather subtle meanings.» (p. 98)
Se cornec;armos par uma comparac;ao entre as formas de tratarnento em

resultado da mesma ea constata~ao de nitido desequiHbrio
da balanya que se inclina, em nUmero, para 0 lado do portugu~.
Segundo Lindley Cintra, as formas de tratamemo em portugues podem ser
agrupadas em tres grupos:
ingl~ e em portugu~,

0

«( 1° Tratamentos

pronominais do tipo de tu, voce, voces

V Ex. a, V Ex.asr. .. )
2° Tratarnentos nominais do tipo de: a) 0 senhor, a senhora, os
senhores, as senhoras; b) 0 senhor Dr., 0 senhor Ministro; c) 0 pai,
a mae, 0 avo; d) 0 AntOnio, a Maria; e) 0 meu amigo. 0 patrao,
etc. (p. 11) [... J

•

3° Tratamentos verbais ou seja, a simples utilizac;ao da
desinencia do verbo como refercncia ao interlocutor sujeito [... J
(p. 12).

A Hngua inglesa, embora comando com algumas formas que, formal mente,
cstao muito pr6ximas das portuguesas, nao as usa nas mesmas situac;5es de

comunicayao. Por exemplo, a forma porruguesa V Ex. a e relativamente banal se
comparada com a excepcionalidade do uso de Your Excellency, aplicada apenas a
pessoas que ocupam elevados cargos, tais como embaixadores ou governantes (cf

Collins English Dictionary and Thesaurus).
Por outro lado,
correspondendo

0

pronome pessoal da 2 a pessoa do singular you, embora

a forma

porruguesa correspondente tu)

e muiro

mais usado,

aplicando-se em situa~6es que 0 uso portugu~ normal nao tolera. E e sobre este
problema que aqui me debruyarei.
Em prindpio, you pode ser traduzido para portugues por qualquer das
multiplas formas referidas por Lindley C intra e acabadas de citar. E eesta polissemia
divergente que 0 pronome ingles comporta na sua traduc;ao para a nossa lIngua
que obriga 0 tradutor a avaliar constantemente a grau de familiaridade au
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formalismo entre os interlocutores e a escolher a forma que the parecer mais

adequada. Na tradu~ao de Far from the Madding Crowdha inurneras oportunidades
para essa reflexao.
Comecemos por observar 0 primeiro di:ilogo que entre Bathsheba e Gabriel
ocorreu numa alrura em que aquela procura urn chapeu que tinha perdido na
vespera.
Original

''] found a hat,' said Oak.
it's mine~ ~ she said, and, from a sense

a/proportion, kept down to a small
smile an inclination to laugh
distinctinctively: 'it flew away last
night. '
'One o'clock this morning/'
'Well - it was.' She was surprised.
'How did you1 know?'
she said.
1 was here.'
. 'You are Farmer Oak, are you not?
'That or thereabouts. I'm lately come
to this place. '
:4 large form?' she inquired, casting
her eyes round, and swinging back
her hair, which was black in the
shaded hollows 0/ its mass; but it
being now an hour past sunrise, the
rays touched its prominent curves
with a colour of their own.

'No; not large. About a hundred.' [.. .j
'J wanted my hat this morning, , she
went on. 'J had to ride to Tewnell
Mill. '
'Yes, you had. '
'How do you know?'
'J saw you. '(pp 17-8)

- Encontrei um chap!u - disse Oak.

- E meu

- replicou ela, a quem 0
sentimento das proporfiies levou a reter

a risado que ia soltar, tramfor- rnandoa num simples sorriso. - Voou-m e a

noite passada.
-A urna hora do manhii?
- Realmente... - Estava surpreen-dida.
- Como sabe [X}' ? - perguntou.
- Eu Estava aqui.
- [x} E a/azendeiro Oak, nesse caso.
- Mais au men as... Vim hd pouco para
,
ca.
- Urna fozendo grande? - inquiriu a
rapariga, relanceando a olhar em torno
e sacudindo para trds a cabelo, cuja
graduafiio geral da cor tendia para a
preto. Mas como Sol so estava no

poente, a luz polvilhava-o de tom de
•

ozro.

- Muito grande niio e. Cerca de cern. { ..}
- Precisei do chapeu esta manhii continuou ela. - Tive de ir a Tewnell
Mill.
- [x} E verdode.
- POI' que [x} diz isso?
- Eu via-a. (pp. 19-20)

1

Os destaques a negro sao da minha rcsponsabilidade.
2
o sinai [xl esta no lugar onde no original correspondence figura

0

pronomeyou.
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Nesta passagem nao sao muitas as ocorrencias do pronome da 2 a pessoa do
singular, mas bastam para obrigar 0 tradutor a tomar algumas decis6es importantes.
A primeira delas tern a ver com urn problema, muitas vezes discutido em
tradutologia, quando se trata de traduzir urn texto nascido cIaramente no passado.

o problema consiste em 0 tradutor decidir se deve fazer uma versao para a linguagem
do seu tempo ou para a linguagem que a lingua de chegada praticava ao tempo em

que 0 texto original foi produzido. Se optarmos por uma tradu~ao arcaizante - e
tendo presente que Far from the Madding Crowd foi publicado ern 1874, teremos
de informar-nos acerca da linguagem usada em situa<;:6es semelhantes em Portugal

na 2" metade do seculo XIX. Fazer isso nao

e uma

tarefa fadl e urn metodo

satisfat6rio de 0 realizar sera basearmo-nos, por exemplo e na falta de urn melhor
instrumento, num romance portugues publicado pela mesma altura. Maria da
Conceicrao Varanda Martins seguiu esta estrategia e escolheu como referencia Os

Mais, publicado em 1988. Esta op~ao, porquanto legitima, podera nao ter sido a
melhor, dado que

0

enredo do romance de E~a de Queiroz se desenrola

predominantemente nos meios cosmopolitas e sonsticados de Lisboa, enquanto,

como ja sublinhei, 0 romance de Hardy acontece num meio de absoluta ruralidade.
E sabendo-se que, para dizer a mesma coisa, citadinos e rurais recorrem,
frequentemente, a formas muito diferentes, a diferen<;a de cemirio referida tern
for<;:osamente as suas implica<;:6es, mais claramente visIveis em meios portugueses
correspondentes. Por isso melhor seria se escolhessemos, por exemplo, A

Morgadinha dos Canaviais (cuja publical'ao ocorreu ern 1868, seis anos antes da
obra de Hardy), urn romance ern que a figura feminina principal, a Morgadinha,
desperta 0 interesse masculino tal qual acontece com Bathsheba everdene.
Num 10 diaJogo travado entre Madalena (a Morgadinha) e Henrique de
Souselas (0 primeiro homem a interessar-se por ela), surgem algumas formas de
tratamento ern que nos podemos inspirar para a tradu~o do romance de Hardy.
Passando por dma de alguma da prosa irrelevante para 0 aspecto que pretende
foear, transcrevo parte desse diaJogo:
Ao ver Henrique entrar, ela disse-lhe jovialmente:

- Na aldeia a sala de receProes

e aquela em

que gente se acha, quando the

anunciam uma visita. E assim pelo menos que eu compreendo

0

viver do campo.

- E eassim que eu 0 aprecio, minha senhora - respondeu Henrique aproximandose da mesa. (p. 58)
E quase imediatarnente, 0 diaIogo continua com uma forma mais cerimoniosa

por parte do homem:
- Nao sei se V. Exa" sabe ... ia dizendo Henrique ... (59)
Tanto as formas Minha senhora como V. Exaa poderiam ser utilizadas na
tradu~ao da passagem de Hardy que

ha pouco referi: a primeira urn tratamento

pronominal e a segunda urn tratarnento nominal, conforme a classifica<;ao adoptada

por Cintra (cf. p. II). Convenhamos, no entanto V. Exaa talvez fosse, na boca de
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Oak, urn formalismo urn tanto exagerado se atenderrnos a circunsrancia de
H eruique de Souselas ser oriundo dos circulos bern falantes da sociedade lisboeta
e Gabriel Oak nao passar de urn criador de carneiros, ernbora, como ja se disse,
com alguma sensibilidade cultural.
A comparac;:ao entre duas obras escritas nurn ponto do passado mais ou menos
coincidente s6 tern justificac;:ao quando 0 tradutor pretende enquadrar asua tradw;ao
numa linguagem que ja nao c a da sua epoca. No decurso do seu natural processo
evolutivo, as Hnguas perdem determinadas das suas marcas e adquirem outras novas. E, como e 6bvio, isso tanto acontece nurna lingua de partida como em qualquer
lingua de chegada. Os romances referidos de Julio Dinis e de Thomas Hardy, lidos
hoje em dia, deixam inevitavelmente no leitor moderno urn sab~r a passado, embora
moderado. vista 0 tempo tcanscorrido se lirnitar a poueo mais de urn seeulo num
tempo em que as lfnguas mais «civilizadas) ja evoluem com menos rapidez3 . Assim
se pode dizer que existe uma «disrancia hist6rica») entre a linguagem de hoje, seja
ela 0 Ingles au 0 portugues, e aquela em que os dois romances foram escritos. Ao
traduzir Hardy, usando as palavras de Iliana Vladova, teo traduwr deve evocar no
espfrito do leiter a atmosfera do envolvimento hist6rico e acentuar a sua
desactualiza~ao atraves do recurso a linguagem contemporanea». [... J ,<A solu~ao
para 0 problema da disrancia hist6rica ou se reduz aos parametros estiHsticos da
literatllra recipiente ou aos arcalsmos existentes na lingua do tradutor» (Vladova:

13).
Como se sabe, esta abordagem tradurol6gica nao e compreensivelmente a
mais frequente, dadas as dificuldades que envolve para a tarefa do traduror e os
riscos que este carre de eriar urn produto que os destinararios da traduc;:ao poderao
nao entender. Por exemplo, se 0 tradutor se lanc;ar na tradwyao de urn texto Ingles
do seculo XV eo quiser verrer para 0 porrugucs usado nesse mesmo seeulo, tera de
ser urn competente conhecedor do portugues arcaico e 0 seu esfor~o pode ser mal
recompensado se os seus Idtores mais comuns nao entenderem bern a traduC;ao.
Por [udo isso e mais comum, quic;a mais aconselh<fvel, 0 tradutor traduzir para a
linguagem do seu tempo, modernizando a obra sob 0 ponto de vista linguistico,
mas conservando, obviamente, os ambientes, as siruacroes e os trac;:os sociologicos
e culturais eoevos do original.
Qualquer que seja a preferencia ou a capacidade translat6rias do traduror,
em face das duas atitudes acabadas de referir, ele tera de fazer a sua primeira grande
op,ao. Se quiser situar 0 seu texro no portugues da segunda metade do scculo
XIX, tera de dar as formas de tratamento entre Bathsheba Everdene e Gabriel Oak
- 0 aspecto que e agora objecro d a minha rellexao - sabor semelhante aquele que 0
leitor de hoje encontra na btura do romance de Julio Dinis. Nao e uma tarefa que
se possa eonsiderar f<fell. Primeiro, por se tratar de uma tradlls:aO e traduzir nunca
e facil e, segundo, porgue 0 reeuo no tempo atraves das formas de linguagem
implica evidentes acrescimos de dificuldade. Mas, neste caso concreto, a tarefa

Isto nao sc aplica totalmcnte as Formas de tratamento em pOrtugucs, area em que as mudans:as sc
tem dado com supreendemc rapidcz, mesmo nos nossos dias.

J
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nao seria inultrapassavel. As formas adopd.veis nao estao muito distantes do

portugues de finais do senJo XX e, em minha opiniao, a tradu<;ao ganharia em
qualidade. Apesar de tudo isso, a minha op~ao e peio portuguCs de agora.
Foi isso que fez Cabral do Nascimento, 0 tradutor responsivel pela unica tradu~ao
portuguesa que conhe~o do romance de Hardy, que nao se preocupou com 0
recuo no tempo e, relarjvamente as formas de tratamento, optou, daramente) por
uma soluc;ao a que poderei chamar (meutra», pois usou predominantemente os
tratamentos verbais, omitindo quase totalmente os sujeitos gramacicais.

Como quer que seja, a

tradu~ao

que Cabral do Nascimento faz do passo

apresentado, nao e, em minha opiniao, a mais indicada para dar expressao ao, no
minimo, respeitoso tratamento de dll3S pessoas de sexos opostos no seu primeiro
encontro. Par isso, Maria da Concei<;ao Varanda Martins prop5e que se recorra ao

pro nome pessoal da 2 a pessoa do plural , isto

e, a vas,

usado ainda em algumas

situa<;6es de formalismo entre os interlocutores - conforme eJa pr6pria constatou
na Nova Gramdtica do Portugues Contemporaneo -, mas, a m eu ver, nao perfeitamente

adequada a esta passagem do romance. Por outro lado, a

tradu~ao

de Cabral do

Nascimento, ao utilizar quase sempre (na passagem em considera<;ao) as formas
verbais, produziu uma tradus:ao de fens iva que nao se compromete com a
diferencia~o

que 0 tratamento entre Bathsheba e Gabriel deve ter, em portugues,
na perspectiva da obra integral, ao longo da qual 0 grau de formalismo das reia~oes
entre as personagens vai varian do.

Peias razoes expostas parece-me que seria exigfvel uma

tradu~ao

do genero de:

Original

Tradu~o

'Well - it was. ' She was sur- prfsed.
'How did you know?' she said.
7 was here.'
'You are Farmer Oak, are you not?'

- Born... foi isso - Disse ela surpreendida.
- Como I que 0 smho r soube? perguntou.
- Estava aqui
- Niio Jne diga que a senhor e que e 0
senhor Oak... [. . .j
- Eu precisava do chapeu hoje de manhii.
- Continuou ela. Tive de ir a cavalo atl
Tewnell Mill.
- Eu sei que teve.
2
- Como If que [0 senhorj sabe fisso}?
- Vi a senhora Imenina, -a .

[. .. j

7 wanted my hat this morning,' she
went on. 7 had to ride to Tewnell
Mill'
'Yes, you had .'
'How do you know?'

'I saw you.' (p. 18)
I

,

Opm por esta forma de {radu~o por considerar que em ponugues a referencia a profissao a
anteceder 0 nome nao e vulgar.
2 Aqui a forma de cracamenco seria dispensavei, mas num dialogo de certa formalidadc a sua
utilizatyao accntua essa marca.
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Vma primeira conclusao a extrair deste pequeno exercicio e a falta de

regularidade na tradu,ao de you, isto e, a cada ocorrencia do pronome pode
correspander uma forma portuguesa diferente, inclusivamente a simples
forma verbal. Parece-me, porem, que e inevitavel que pdo menos uma vez, numa

das falas, em cada situa,ao de dialogo, a tradu,ao exprima 0 tipo de rela,ao que ha
entre os interlocutores.
Para cada ocorrencia de you 0 tradutor tern de escolher uma forma portuguesa
e, mais do que isso, tern de se manter coerente com tal escolha ao lange de rada a
tradus:ao, ressalvadas, naturalmente, as mudans:as impostas pela altera<;ao das
relas:6es entre as personagens.

Se avan,armos na hist6ria ate a transi,ao do capitulo VI para 0 VII do romance, altura em que Gabriel Oak e contratado por Bathsheba Everdene como
pastor, teremos de levar em linha de conta que 0 homem, que ate aqui gozava de
urn estatuto muira equivalente ao da mulher, passa, a partir desse momenta, a

uma situa,ao de clara subalternidade, agravada pelo faCto de Bathsheba se come~r
a interessar por outros homens e assim aprofundar 0 distanciamento em rela<;ao a
Oak. Como seria de esperar, em ingles a forma you continua a servir perfeitamente
nas novas situa<;6es, mas na tradus:ao portuguesa as formas escolhidas devem dar

expressiio a mudanl'a.
.
Logo no momento do contrato Hardy indicia
formalidade entre as duas personagens:

Original

"Do you want a shepherd, rna' am?' (p. 48)

0

aumento do grau de

Tradu,ao

- Nilo precisa de urn pastor?
(p. 46)

Tambem aqui Cabral do Nascimento optou pela forma verbal, ignorando
ostensivamente 0 vocativo ma'am, que, a meu ver, e crucial, ate porque a Frase era
a repetil'iio quase literal de outra que Oak tinha produzido momentos antes quando
ainda nao rinha descoberto que a pessoa a quem se estava a dirigir era a pr6pria
Bathsheba. Por isso me parecia mais acertado se se optasse por uma das seguintes
alternativas:

- A senhora nilo precisa dum pastor? / - Nilo precisa dum pastor, minha
senhora?
A minha preferencia vai para a segunda.
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Quase no final do capitulo X ha uma ourra passagem em que 0 tradutor
voltou a tomear as implica<;6es do grau variavel de formalidade para que venho
chamando a aten~ao:

Original

Tradu,ao

'Very well then, Cainey Ball
to be under-shepherd. Andyou quite
understandyour duties? you J mean,
GabrielOaP'

- Pois Cainy Ball serd 0
ajudante de pastor. [Xl Estd
compenetrado dos seus deveres?
Rejiro-me a Gabriel Oak.

'Quite well, I thank you,
Miss
Everdene ... (p. 82)

Aqui, ao evitar

0

~

Perfeitamente, senhora, e
agrade(o-lhe... (p. 74)

usc das formas pronominais,

0

tradutor acabou por criar

ambiguidades quanto ao sujeito gramatical, que nao estao presentes no original, e

nao marcou devidamente 0 tom de autoridade que Bathsheba adopta ao dirigir-se
ao pastor. Impunha~se que 0 tradutor diferenciasse, pdo menos, a tradus:ao de you

quando usado por Gabriel e quando usado por Bathsheba. Talvez a situacao seja
uma daquelas em que 0 recurso aforma voc~, posta na boca de Bathsheba, resolvesse
a questao satisfatoriamente. Algo do genero da proposta seguinte talvez constituisse

uma boa altemativa

a tradu.,ao de C. do Nascimento:

... E voce sabe bem 0 que tem a fozer? ... Quando digo
voce, refiro-me a si, Gabriel Oak.
- Sei muito bem 0 que tenho a fozer, Menina Bathsheba. Obrigado.
Notar-se-a que, nesta minha proposta,

0

apelido da mulher foi substituido

pdo primeiro nome. Embora isso escape ao ass unto que agora abordo, nao sera
despiciendo deixar uma curta nota sobre 0 ass unto.

A primeira tend~ncia do tradutor poder. ser a de traduzir Miss Everdene
por Sr'/Menina Everdene. Mas em portugu~s nao e vulgar usar-se 0 apelido para
casos destes. Soaria estranho direr-se a Menina Silva ou a Menina Esteves, enquanto

seria perfeitamente natural dizer-se Sr. Silva e Sr. Esteves. Em rela,ao a pessoas do
sexo feminino e0 primeiro nome que, mais frequentemente, se usa: Menina Fatima,

Sr.' Maria I Sr.' D.' Maria.
Perto do fim do livro, Gabriel e Bathsheba entendem-se, finalmente. Isso
acontece durante uma visita feita pela jovem a casa de Gabriel.
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Original

Tradus:ao

Gabriel looked her long in the
foce, but thejirelight beingfoint there
was

not

much

to

be seen.

'Bathsheba, ' he said, tenderly and in
surprise, and coming closer: 'if! only
knew one thing whether you would
allow me to love you and win you,
and many you after all if! only knew
that!'
'But you
she murmured.

will

never know,'

'Why?'

Gabriel contemplou-a demoradamente na cara, mas a luz do fogao
niio era suftciente para ver 0 que ela
•
•
exprzmld.

- Bathsheba - redarguiu com
ternura e surpresa, chegando-se mais
para a sua visita. - Se ao menos en
soubesse ... que me permitia amd-Ia

e mered-la.. . e desposa-Ia por jim ...
Ah, se eu tivesse a certeza disso.'
- Mas nunca 0 saberd - murmurou ela.

- PorquP
- Porque nunca me pergunta.

'Because you never ask.'

(p. 365)

(p.416)

Salvo alguns aspectos dcsta tradU(;ao que me nao parccem muito felizes, 0
que diz respeito as formas de tratamenro e totalmente aeeitavcl. Nesta passagem,
porem, as duas personagens tratam-se, pda primeira vez, num plano de igualdade
assumida e toda a formalidade social pareee ter sido abandonada. Gabriel dirige-se
mesmo aamada pelo primeiro nome, a que, nas circunstancias presentes, poderia
justificar 0 uso de uma forma pronominal de tratamento mais consentanea com

a

essa realidade. Porque nao reeorrer forma to? 1sso, po rem, acarrctaria uma longa
serie de impliea<;6es que nao sei se serao pcrmitidas ao tradutor.
A mudanc;a de tratamcnto, em portugues, tanto na literatura como na vida

de todos os dias, e normalmente, preeedida de a1guma expliea~ao au acordo entre
as interloeutores. Por exemplo, no romance de J. Dinis acima referido, a
Morgadinha sente a exagero do tratamento par V. Ex." que Henrique de Souselas
Ihe dispensa. Em consonancia com isso. resolve sugerir a mudanc;a de tratamento
•
nos termos segumtes:

- Perdao. Dutra coisa. fa agora que entrei no caminho das admoesta,oes,
permita-me mais uma, antes de perder 0 ar grave que hei-de por forrd ter.
Nao me soa bem 0 impertinente tratamento de excelencia. que me tid. Essa
exceLencia estd a pedir-me zema senhoria. pelo menos, e confesso-Ihe

ingenuamente que me custaria a voltar na lingua uma palavra tao comprida.
(p. 65)
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Se iguaI mudan~a se operasse na tradu~iio da passagem de Hardy acabada de
dtar, isto e, se Gabriel decidisse tratar Bathsheba por tu, era forc;oso que Fosse
introduzido no texto qualquer tipo de negocia~iio - para usar urn termo muito
popular nos tempos que correm nos ambientes da didactica das lingas estrangeiras.
Mas ate que ponto tera 0 tradutor legitimidade para 0 fazer? Sera toleravd que de
introduza ideias, situac;6es que 0 original naa contempla, embora as potencie?
Traduzir e, acima de tudo, naturalizar. E 0 natural, em portugues, seria uma
mudanc;a de tratamento devidamente contextualizada. Confesso, porem, que nao
tenho resposta para as multiplas interrogac;:6es que a este prap6sito me vern ao
espirito. Mas a sugestiio aqui fica para medita~iio por parte daqudes que, interessados
pela traduc;ao, se tenham ja visto confrontadas com situas:6es deste genera.
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ISOCRATES - Pai da cultura humanistica e
educador da humanidade
J. Esteves Rei
UTAD . Vila Real

Para a sociedade grega do seculo IV, para a ret6tica construfda a partir das praricas
saciais e das re£lexoes de uma pleiada de retoricas e filosafas. com a fundadar do Liceu a
frente. qual a escola mais adequada I? Que educal'aa calacar aa servil'a daquelas duas
realidades? Dita de autro modo. em que aula aprender essa retorica. indispensavel aquela
soeiedade? Esta ultima pergunta pareee-nos a mais perrinente por calacar os cladas de uma
forma mais proxima da realidade historica que e: a dada altura. na Grecia. certas comunidades.
pda sua arganiza~o social, viram-se cada ve:z mais envolvidas em siruacroes que apdavam,
de uma forma dccisiva, a urn saber sobre a lingua, sobre 0 discursa, A questao, que durou
seeulos, era: onde e como adquirir esse saber? Se a pergunta durou seculos, a resposra nao
teve menor duracyao, quer duer, essa escola, essa aula, a educac;ao para esse desempenho
lingufstico au discursivo, nao surgiram de urn momento para 0 outro, mas foram-se
[ormando, me1hor, foram-se alterando e nao sabemos se a pergunta nao tera ainda hoje a
mesma. au maior. actualidade do que nos seculas V e IVa. C. quer na Siracusa de Carax e
Lisias quer na Arenas de Pericles ou na de ls6crates e Arist6teles. Com efeiro, as siwacroes
ret6ricas sao outras, mas a necessidade desse saber ca mesma. Na verdade. todos as homens,
de algum modo, precisam dela, pais rodos se encontram em situac;6es de "ate cefto ponto
interrogar sabre uma tese e de a defender, de se defenderem e de aracarem", como afirma
Aristoteles (Retorica. 1354 a 3).

I. 0 surgimenta de varias <scalas
Nao vemos, assim, surgir uma escola unica, na Grecia, como nao vemos surgir apenas
uma educal'aa. cancebidas segundo as padroes com que hoje olhamas estas realidades. mas
escolas e educac;6es varias, com cotacy6es sociais diferentes 2 conforme:l.S epocas e as mestres.
Oeste modo, sendo a ret6rica de Arist6reles a primeira "Rer6rica em forma [que] se nos
1
Lcmbremos com Henri~Irenee Marrou (Histoire de I'Mucation dam /' Antiquiri 1. u mondt grtC,
Paris, &iirions du Seuil, 198 1, p. 247) que "0 microcosmos da escola reflectc 0 macrocosmos da culrura".
2
As prcocupa~es da Cidade ou do Esrndo com a educa~o ou com a escola eram inexisrenres (cf. G.
Compayre, Histoi" de !a Plda.gogie, Paris, Librairie Classique Delaplane, sId, p. 15), sendo necessario esperar
o secu!o de Augusto para vermos surgir "urn tipo de ensino [que] toma forma e que, de uma ponra 11. omra do
imperio, da aos jovens 0 mcsmo fundo de conhecimentos, as mesmos habitos de pensamento, as mesmos
processos de composi~o" (Eugene Albenini, L'Empire Romain, Paris, Librairic Felix Alean, 1929, p. 138).
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conservou escrita"3 e sendo, obviamente, a obra de referencia da Grecia classica, natural se
tornava que procurassemos uma escola de retorica grega da mesma epoca para, assim,
completarmos a ediHcio teo rico que nos propusemos construir e cuja pertinencia
pretendemos analisar: uma sociedade, uma ret6rica, uma escola, formando uma realidade a
que chamamos triangulo retorico, no qual os angulos se condicionam mutuamente. Esabido
que 0 pr6prio fundador do Liceu 4, na sua juventude, manteve aberta uma aula de ret6rica,
tornando-se rival de Isocrates 5 . Conta-se mesmo que Aristoteles teria iniciado esse seu
curso com a laracha seguinte, parodiando urn verso de Euripedes: "Seria vergonhoso calarmo-nos, deixando falar Isocrates" - aparecendo no original ('os barbaros" no lugar deste

ultimo. A verdade, porem, eque nada sabemos dessa aula aristotelica de retorica, alem de
ser urn produto da "juvenil competitividade do filosofo"6 para com 0 autor do Areopagftico.
Este pormenor e lido pela Professora Maria Helena Ureno Prieto como "uma prova
do relevo da pcrsonalidade de Isocrates [pois] 0 fundador do Liceu, com efeito, nao era
homem para perder tempo a esgrimir com moinhos de vento''? Na verdade, hoje, a
personalidade, a actividade e 0 papel historico daquele que "organizou 0 cido de estudos a
que durante milenios se chamou, e ainda se chama, as humanidades'f3 encontrarn-se
ofuscados pdo fulgor do genio de alguns como Platao e Arisroteles. Contudo, "os antigos,
entre os quais Cicero, falaram com admira,ao dos disdpulos que Isocrates formou. Sabe-se
que alguns disdpulos the vinham de terras longinquas e que outros, atenienses, foram
premiados pela cidade com recompensas honorificas Pelos servi,os prestados ao bern comum.
Quando nao directamente, a influencia de Is6crates na vida intelectual e poHcica grega foi

notivel por intermedio dos seus disdpulos. "9 Sabemos, por outro lado, que "a pattir do
Renascimento imperou, indiscutivelmente, mais que qualquer outro mestre daAntiguidade,

na pritica pedagogica do humanismo. Do ponto de vista historico, eperfeitamente legitime

Abrir uma escola, na Gn:cia Classica - fosse de gramatica "para ensinar a lcitura, a escrita, a mitologia", Fosse
de retotica au de filosofia (G. Compayre, op. cit., pp. 16 e 17) - era uma forma de ganhar a vida e de intcrvir
socialmente, ao nLve! da forma cscolhida por qualquer outro cidadao e um privilegio reservado "aos cidadaos
mais abasrados. as pobres apenas aprendiam a leitura, a nataqao e uma profissao." (ibid., 17).
3
Jeronimo Soares Barbosa, in IntituifOens Pratdrias de M Fabio Quintiliano, Escolhidas dos seus XII
Livros, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1788, p. 43.
4
Tenhamos presente que cste estabeIecimento de ensino, criado por Aristoteles, e a Academia de Plarao
"foram grandes escolas de fiIosofia, verdadeiras universidades particulares, dirigidas cada uma par um s6
homem" (G. Compayre, op. cit., p. 17), cujo objectivo ultimo era "ensinar a pensar" ("eloquencia" in Dicionario
Universal de Educariio e Ensino de E. M. Campagne, rrad. par Camilo Castelo Branco, Pono e Braga, Liv.
Internacional E. E. Chardon, 1873).
5
Maria Helena Urena Prieto, "Introdu~ao" de Politica e Etica, !socrates, Lisboa, Editorial Presenc;:a,
1989, p. 10.
G
Ibid..

7
8

Ibid..
Ibid..

9
Contam-se no numero dos seus disdpulos oradores como Licurgo e Hiperidcs; historiadores como
Teopompo e Efero; urn poeta tr<igico, como Teodectcs; homens de Estado, como Tim6teo, filho de C6non,
grande estratega ateniense; principes como Nicocles de Chipre (M. H. Urena Prieto, ibid.).
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que a seu nome seja destacado nas capas dos livros modernos como 0 pai da 'cultura
humanisrica'[ ... J" I o. Edesre pedagogo - nascido em 436. que "chegou a complerar noventa
e oito anos") como refere Quintiliano 11) coevo de Aristoteles e como de autor de uma
rerarica que se perdeu l2 - edesre pedagogo. dizlamos. a escola que vamos apresentar e
que tomamos como referencia para a sociedade e para a ret6rica da Gn:cia Classica.
Ao aproximarmos a escola isocratica da retorica aristotelica, pensamos nao 56 nao
violcntar a hist6ria grega como ler correctamentc as indlcios que apomam para a sua natural existencia correlacionada, quiya mesmo, essencialmente intcrdependente. Com efeito,
I) ja regisd.mos a rivalidade entre os dois autores - que a Professora Caredratica da F. L. de
Lisboa interprcta como senda, no minima, favoravel a Isocrates e naa sendo nada desfavoravd
a Arisrateles; e que Quintiliano refere ou de forma neutra ou favonivel aos dois l 3. Com
cfeito, a passagem de Quintiliano pode ser objecto de duas interpretay6es: uma, humarlstica,
jusrificada pela refer~n cia aidade avanl'ada do primeiro - parricularmente a sua timidcz e
a Val fraca 14 - e ajuventude implicira do segundo, a inlcio do seu ensino desta artc e as
lic;6es da tarde par oposic;ao a autras HyDes; a autra, pressup6e a leiwra dessa rivalidade
como emulac;ao c entao apelaria acompreensaa desta palavra avancrada pela proprio tratado
aristotelico que distingue este conceito do de inveja 15. Para este sentido aponta, claramentc,
o rexlO de Cicero l6 que 2) na sua parte final. parece mesmo indiciar que 0 ensino de
10
Werner Jaeger. Paidtia, Lisboa, Edirorial Aster. sId., pp. 996-997. uDa nossa pedagogia parte uma
linha recra que chega ate de. como ate Quimiliano e Plutarco", remata dcste modo 0 autor.
11
Ibid.• p. 43.
12
lnforma Quintiliano, na pagina 43, daedir;ao de Soares Batbosa; "De ambos ha Artes; a de Arisc6teles,
porem, emais extcnsa, e co mprecndida em mais liveos".
13
~ a seguime 0 rcxw do re[(}rico latino, na edi,ao do mcsmo Soares Barbosa. (op. cit, pp. 42-43):
"Isocrates [eve disdpulos excelemcs em (Odo a genera de escudos; c scndo jii vdho, Ari s [(~(eles , nas lity6es da
tarde, principiou tambem a ensinar a Acte Oratoria, repetindo frequentememe, segundo contam, 0 verso
celebre da Tragedia de Filoctetes: 'Falando Is6cratcs, feia ecalar·rne' ."
14
"Ele pr6prio coma que era urn homcrn de debil consrirui<;3.o ffsica. Nao s6 nao dnha vat parente,
mas scmia uma rimide'Linvcndvcl perante ruda quanto Fosse faJar em publico. A massa como tal metia-lhe
medo." (W. Jaeger. op. cil .• 1003).
15
J a emula~o euma pena, ocasionada pda presen~ manifesta de bens csrimados e que nos se ria
poss[vcl receber, sentida em rela~o a pcssoas das quais nos somas natural mente pares, de modo ncnhum
porgue esses hens perrentyam a urn outro, mas porgue csses bens nao nos perrencem (e e por isso que a
emulaljao e urn bern honesto e de pcssoas honestas , enquanro que a inveja euma paixao vil e de pcssoas vis;
porque urn se coloca por emulalf3.o em cstado de obter estes hens; 0 outro, por invcja, impede aquclc de os
possuir) segue~se necessariameme que, para semir a emulat;a,o, e necessaria julgar-se digno dos bens que nao
possufmos " (Aristoteles, Retdrica, 1388 b).
16
"0 proprio Arist6tcles, testemunha do sucesso de Isocrates, que tinha fe iro florit a sua escola c se
tinha rodeado dos mais disrimos disdpulos, abandonando nas suas lir;6es as discussoes judiciarias c politicas
por ociosas e elegantes disserra¢es, mudou de repeme quasc imeirameme 0 metoda de ensino que tinha
seguido are al; c apticou a si proprio urn verso de Filoctete. fazcndo nde uma ligei ra altera~o. Filoctere diz
que ele tern vergonha de se calar c de deixar faJar as barbaros; Arist6teles, por seu lado. dizia " [... ] e de deixar
falar Isocrates". Ele adornou, embclezou toda a sua doutrina e jumou aos esrudos oratorios 0 conhecimento
das coisas." De l'Ora~ur. liv, 1II. 35, in Ciceron, Oeuvres Completes, Paris. J.). Dubochet, Lc Chevalier,
1848, Tom. I, p. 31 5.
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Arist6teles so ganhou com 0 que retirou do exemplo de Is6crates, pois mudou completarnente
o seu metodo de ensino e, depois desta influencia benefiea, 0 seu merito ehamou a atem):ao
do rei Filipe.
A veracidade deste segundo argumento pareee confirmar 0 aeeno da divisao da rer6rica
classica em panes, avan~da por Quintiliano, 3) ao apresentar Is6crates como 0 iniciador
do terceiro periodo dessa hist6ria da ret6rica 17 do qual, segundo 0 comentario do nosso
ilustre gramarico dos seculos XVIII, fariam parte os quatro grandes nomes da rer6rica d:isssica:
Is6crares, Arisr6reles, Cicero e Quintiliano. Essa influencia de Isocrares em Arisr6reles, no
ambito da rer6rica, 4) pode muito bern ser corroborada por uma Dutra influencia no ambito
da hist6ria 18. espa~o onde a escola isocratica foi pioneira flaO 56 ao introduzir a Hist6ria
na rer6rica 19 como ao determinar a concep~ao e a evoluc;ao da escrita hisroriografica. tanto
na Grecia como, mais tarde, em Roma20 . Por fim, 5) e Cicero que destaca a escola de
Isocrates de entre "as escolas famosas de mesrres distintos". como urn exemplo noravel
daquilo que "aqueles que se encarregam de formar joyens para a eloquencia" devem fazer:
J

17
Soares Barbosa (op. cit. p. 42) comema, da seguinte forma, essa passagem: "!socrates fecha a segunda
epoca da Ret6rica SofiJtica c abrc a terccira da Ret6rica Sec/dria, que comer;a desde os ultimos anos da sua vida
[coincidindo com 0 momcnto da incursao de Arist6teles na ret6rica?] ate Quintiliano".
18
Com efeiro, "0 sistema rerodco de culru ra de IsOcrates, nascido ainda de debates verdadciramente
polfticos e de estilo, e 0 unico da Anriguidade grega em que cabe seriamente 0 esrudo historico. [... 1
Simultaneameme com a incorpora¢o da Hist6ria ao sistema da paideia isocdtica, aparecc nas investiga(jocs
hist6ricas a tendencia a justificar e a censurar Oll a aplaudir, a1heia em geral aos seus representanres mais
antigos. [... ] e lsocrates, guer dircctamenre quer atraves de Androcio determinou de modo decisivo 0 tratamcnto
peripatctico da historia da constituir;ao ateniense, [Co rntitf4iroo tit AttnaJ e0 drulo da obra achada em 189 1,
num papiro eg(pciol a qual e a fame principal de tudo quanto sabemos accrca desras materias." (Werner
Jaeger, op. cit., pp. 1069·1 070).
19
Werner Jaeger desenvolve esta ideia do modo segui nre: "Assim como 0 poder formativo das matemadcas
so foi plenamente rcconhecido, como era 16gico, pcla paidtia filosofica, assim 0 nOvo poder educativo do
saber hist6rico, que se revela na obra de Tuddides enconcra no ambito do sistema da cultura rct6rica 0 SCLI
lugar r... ]. A sua importancia r... ] tinha de ser tantO maior quanta a ret6ri ca isocratica se nao Iimitava ja ao
ensino profissional da orat6ria forense, mas se propunha como objectivo a cduca~o do homem para as
suprem3 Sfun&ocs da vida pUblica [s.n.], a forma(j3.o de monarcas e esradisras. Para [anto era indispensavd a
escola da experiencia polfrica ["a hisr6ria epara cle a Fonte de rada a experiencia polhica", escreve 0 auror em
nota] e Tud dides ri nha de ser bern acolhido sobrerudo se se tiver em coma que a sua obra oferecia ao mesmo
tempo numerosas provas daquda aratoria epidktica e suges tivaque agora prcdominava na rerorica de Is6crares.
"

20
.E Cicero (De /,Orateur, 12-13, op. cit., pp. 229-230) quem nos da norfcia dcste facto: "Nao pensais
tambem v6s, retoma Ant6nio, que para escrcver a hist6ria e necessario ser orador? - scm duvida, para a
escrever como 0 fizeram os Gregos; mas para a escrever como os nossos rornanos, nao enecessario ser doquenre;
basta nao mentir [... J. Em Roma, cstuda~se a eioquencia apenas para brilhar na tribu na e na barra do tribunal; entre os Gregos. ao contrario, os hornens mais eloquentes. Iivres desta ambic;ao, procuraram ilusnar-sc
por outros trabalhos e entrcgaram~se sobretudo a escrever a historia." Como exemplos sao referidos os casos
de Her6dmo, de Tuddides, que "ultrapassou [Odos os outros, pela arte da cornposi'Yio" e dois homens de urn
talento superior, I:,foro e Teopompo, saidos da escola fecunda de Isocrates.
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"examinar com cuidado para que genero a natureza inclina cada urn deles"21. Alinal, 6)
Aristoteles nao teve qualquer escola de retorica, teve, sim, uma escola de filosofia. Disso nos
informa Cicero no seu livro da juventude, de cuja fusao com a escola de rerorica de lsocrates
surgira uma terceira "que recebeu das outras duas codos os apoios que e1as the ofereciam"22.
Observamos, assim, como 0 pr6prio Cicero tinha consciencia do contributo ariscorelico
sabre a sistematizayao all constitui'f3.o rerorica. Esra ea nossa d{vida a esse grande filasofo,
de onrem e de hoje. PassCJnos a descri'f3o da escola. par anronomasia, correspondente a
retorica do final da epoca classica grega 23 .
2. Isocrates: a educador da humanidade
Quem era Isocrates? Nascido em 436, no demos de Erquia como Xenofonte, tendo
tido uma longevidade invejavel24 , recebeu na juventude "uma educa",o cuidada"25, devido
ao facto de a pai possuir uma fabrica de flautas. Foi discipulo de Gorgias e, como muitos do
seu tempo, a dada altura, teve de "ganhar a vida como logagrafo1l26, tendo escrito inumeros
discursos dos quais restam seis. A partir de 393, abandona esse oficio, que nunca a satisfez,
e abre em Atenas uma escola que depressa adquire grande notoriedade e durante seculos
ficara como referencia no ambito do ensino, em geral, e da rerorica em particular. A profiss3o
de crader era, no seu tempo e de aeordo com 0 ead.eter da democracia ateniense, a forma
de actuar do representante da polis, didamos hoje do Estado; rodo 0 cidadao, mais rarde au
mais cedo, viria a exereer funs:6es poifticas, como vimos; nada melhor, portamo, do que
essa escola para Isocrates "afirmar a sua personalidade de educador da juventude e de mestre

21
De I'OraUlIr, 12-13. in Ciceron, op. cit., pp. 295-296. Cicero, depois de comparar os dois oradorcs
que lOda aRoma considcrava os mais famosos, Anronio e Crasso, afirma: "Vcmos, com efeito, sair da escola
de mesrres Faruosos e disrinros, cada urn num genera particular, alunas que, formadas nas mesmas li<;6es, sem
de modo nenhum sc pareeerem entre si, tern, apesar disso muiro valor, porgue 0 ruestre soube acomodar as
suas li<;6es a natureza. dos talenros. Para nos limitarmos a uma unica arte, Isocrates nos fornece aqui urn
exemp[o noravel. 'Eu emprcgo, dizia estc ilusue mestre, 0 aguilhao com Eforo e 0 freio com Teopompo'.
Neste, com cfeito, e1e reprirnia a superabundancia demasiado pesada das palavras; naquele, espicac;ava uma
reserva demasiado tfm ida. [... J de conseguiu levar cada urn deles ao genero de talento que a sua natureza.
comporra.va." f bern visivcl aqui 0 lastro de uma linha que, mais tarde, poded desembocar naquilo que se vita
a chamar "Esrilfstica" c que nos seculos XIX e XX, no ambito cscalar, podera ser ident ificado com os percursos
pessoais da aplicac;aa das arces de escrever.
"Destas duas escolas diferenrcs, uma, enrreguc a filosofia.. concedia rambem alguns momCfi{OS ao
22
estudo da arte aratoria, e a ourra aplicava~se inteira ateoria e aprarica da e1oquencia; d as deram mais tarde
origem a uma terceira que recebeu das aurtas duas rodos os apaias que e1as the ofcrec iam" (Cicero, Relorted OIt
da Inve!l(ao , Liv. II, 3).
23
Na descri~ao dena escola basear-nos·emos fundamentalmeme na obra, ja cilada, de Werner Jaeger
(pp. 996- 1138). Sobre 0 mesmo lema consultar-se-a validamcnte a obra de H.·Y. Marrou (op. cit., pp. 127143) sabre a hist6ria da educac;ao.
24
Quintiliano, in Jeronimo Soares Barbosa, op. cit., p. 43.
2S
M. H. Urena Prieto. op. cit. , p. 10.
26
lb;d..
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de retorica"27. enfrentando a concorrencia da filosofia socratica. platonica e aristotelica tal
camo a crltica dos retoricos da gera'fao anterior. Nao desejando sec orador, queria, parem,
sec polftico 28 , isro e, intervir na polis, 0 que consegue atraves dos sellS muiros discursos.
escritos com urn duplo objectivo: constituir uma selecta de texros ou "exempla" - amaneira
medieval no que, concretamente, ao direito dizia respeito - para servirem de rnodelos aos
estudantes e intervir nos destinos da cidade - integrando-se. assim, no grande mavimenro
educativo de Atenas 29 - atraves das ideias que ia fazendo passar pelos seus educandos.

a

seu contributo para a compreensao e constitui'fao da rerorica foi enormc,
salientando nos aqui os aspectos seguintes.
- Adoptou 0 discurso « <epidfctico' para fazer a propaganda do seu ideal polftico, causa a que
dedicou desde entao 0 resto da sua longa vida"3D- cujo dominio impressiona 0 proprio
Arist6teles. levando~o, como ja vimos, a aherar "inteirameme 0 metoda de ensino que
tinha seguido ate af"31.
- "Aliou 0 ensino da composi'fao literaria a reflexao e expressao das ideias fundamenrais
para 0 homem e para 0 cidadao [... ]."32 Cicero numa outra obra, Brutus, em que faz a
primeira historia da rer6rica, diz-nos que a sua casa era "de alguma maneira, uma especie de
escola publica de eloquencia e urn ginasio aberto a toda a Grecia [... ]. Comp6s brilhantes
escritos e ensinou aos oU(ros a ane de escrever"33.
- Foi 0 primeiro a compreender que "ha urn numero e uma medida. que se deve observar,
mesma na prosa. Antes dele nao se conhecia a arre de combinar as palavras e de terminar
harmoniosamente os perfodos. Quando se encontrava esta harmonia [., .J, era a natureza e
o acaso, rnais que metoda e a observa'f3.o, que af conduziam "34.
.

°

27

W jaeger, op. d,., p. 1006.

28
Contudo, nao tinha voz e era mu im dmido. (Cf. CIcero De L' Orateltr, Liv. II, 3 e W Jaeger, op. cit.,
p. 1003). "0 seus 'discursos' nunea foram pronuneiados como tais. t pu ra fic~o a sua fo rma oratoria," (W.
Jaeger, op. cit., p. 1008, nota 27 e ainda ibid, p. 1107, nota 4, referindo que "ism di·lo a proprio Isocrates em
Antidosis, 8 e 13") . 0 aurar da RhboriqUl! a C. Hemmius (Liv. IV, 7) segue idenrica via, a flc~o, relativamente
aos exemplos das figuras de rerorica, excepto no caso da Comuta~ao. que "serve para transpor duas palavras
contdrias, de tal forma que a segunda parece deduzida da primeira, enquanto que cla a contradiz. Assim e
nos exemplos seguintes: 'J: necessario comer para viver e nao viver para comer.' [... J '0 que se diz dele nao se
pode dizer, e aquilo que se poderia dizer nao se diz.' " (ibid., Liv. rv, 17), sendo a razao aduzida pelo auror
para esse unico elSO de citaljao de aurores, nos quais procura cxemplos. a seguinte: "Esta figura, sendo diffcil
de eriar, eitei varios exemplos, a rim de conseguir faze- Ia eoneeber bern".
29
W jacge<, op. 6,., p. 1003.
30
Ibid..
31
Cicero, De I'Oratfur, Liv. Ill, 35. Exemp!os deste seu prop6sito sao os seus discursos a Nicoc1es e ao
pai deste, &dgoras. .to a Pfndaro que ele vai buscar a modelo de composi~ao, 0 panegfrico da aretl dos herois,
usando a prosa sob a sua forma artfstica. 0 seu encom io, po[(!m, "nao ejaurn simples canto de vit6ria; eurn
clogio da areu da ligura fcstejada, tal qual se expande em toda a sua vida e obra e 0 seu cameter a revda" . W.
jaeger, op. 6,., p. 1046.
32
M. H. Ureno Prieto. op, cit., p. lD.
33
Cicero Emtus, in Cieeron, Oeuvrer Comp/ttes, Paris, J.J. Dubochet, Le Chevalier, 1848. T. I, p. 355 ,
34
Ibid..
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3. A escola isocra.tica: caracteriza~ao
Da sua escola, aberta durante cinquenra anos, irradia urn novo conceito de
educa~a035, tendo como pilares: a retorica - para ele indissociavel da politica e da filosofia;
a solidariedade - a varios niveis; a palavra - na dupla acep,ao de lingua e espirito; e os
valores morais - manifesta~oes da arete, horizonte da vida conereta de cada urn. Quanto a
primeira, a sua fraqueza advinha-Ihe da "indiferenc;a moral" com que ela, socialmente,
agia 36 , fazendo dela urn mem instrumenro. Perante isro, e concebendo-a sempre como
"urn meio de ac,ao polftica"37, havia que apontar-Ihe fins e aproxima-Ia da fun,ao educativa
da filosofia, cuja superioridade Ihe advem da sua meta moral. Fazer da retorica "a verdadeira
educa,ao dando-Ihe por conteudo 'as coisas supremas"'38 - eis 0 grande objectivo que se
coloca este retor39 . Uma dessas coisas e a solidariedade nacional e supranacional fundada
em vinculos morais cujas raizes se alargavam para alern dos la,os de sangue, religiao e
hist6ria40 . Trata-se de urn verdadeiro arquetipo educacional, isro c, consciencia de
solidariedade baseada em vfnculos morais que vencem egofsmos e fronteiras e cria uma
for,a colectiva ncla apoiada. Eesta abenura de espirito que faz de Atenas 0 cruzamento de
gentes e culturas, de comcrcios e de religioes, de combates ffsicos e orat6rios
llharmoniosamente entrelacrados"41.
Nessa educa,ao, a palavra converte-se em emblema, sendo a fonte de toda a cultura42 .
Eo dom da palavra que distingue 0 homem do animal, 0 cidadao do esrrangeiro. Pelo seu
~so na participa,ao da vida comunitaria, 0 homem cultivado e capaz de se defender do
cidadao menor. Eela que nos permite convencermo ~nos uns aos outros; esrabelecer normas
sabre 0 justo e a injusto, a bela e 0 feio; acusar as maus e reconhecer os bans; educar as
ignoranres e eonhecer os inreligentes; discutir a duvidoso e investigar 0 desconhecido; guiar
rada a ac¢o e rodo 0 pensamento: llnada de quanto no mundo acomece de modo racional
acontece sem a palavra,,43 e par isso "a capacidade discursiva c 0 sinal mais importante da

35
Educar e, para de como para Platao au Arist6teles, mais do que formar cspccificamente para a exerclcio
de uma profissao. Esse suplemento educativo, segundo a Professora Maria Helena Urena Prieto (op. cit., p.
12), "tern de ser uma 'cuhura polirica' ".
36
E que levava a gera<;3,o anterior de ret6ricos, "com uma sumptuosa arrogincia, a ensinar como a causa
mais fraca (era assim que des sc exprimiarn) podia, com 0 apoio da palavra, tornar-se a mais fortc"(Clcero,
Brutus, 8, in op. cit., p. 354). Para Isocrates a mau uso de urna coisa boa nao the pode rctirar qualidade, pelo
que 0 abuso da rer6rica nao pode desacredira·la, "assim como a riquez.a, 0 poder c a valentia nao pcrdem
meritos pelo mau usa que debs frequnremente se faz". Werner Jaeger (op. cit., p. 1050).
37
Werner Jaeger, op. cit., p. 1029.
38
Ibid..
39
Plataa apcrccbe·se desta dimcnsao filos6fica de Is6crates, ao Fazer dizcr ao seu Socrates, no final do
Pedro, "que a natureza dcsre [Is6cratesJ encerra alga de filosofico", Werner Jaeger (op. cit., pp. 1063· \064).
Com efeito. "A verdadeira filosofia e para ele a rctorica, opondo-sc nisso a Plataon (M. H. Urena Prieto. op.
cit. , p. 13).
40
Ibid., p. 1032.
41
Ibid., p. 1037.
42
Ibid. , pp. 1039; 1051.
43
Ibid., p. 1052.
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razao humana"44. Deste modo, a retorica se eleva com Isocrares bern acima do nfvel dos
seus anteriores representantes. Assim dimensionada. a rerorica e impensavel sem uma forte
componente etico-moral. Mais, e atraves dela que Isocrates pensa "unir a moral

a vida

publica"45, e colmatar "as falhas do funcionamento da democracia, denunciando as fal~ncias
da educac;:ao dos cidadaos. So uma reforma moral conduzira

a reconciliac;:ao entre as

Gregos."46 0 ideal da educa",a -

para principes e gavernantes como para saldadas e
atletas, camponeses e comerciantes - e a arete, a mais alto dos bens e a fonte de todas as

virtudes, correspondendo

a excelencia humana, em qualquer acc;:ao em que 0 homem se

empenhe. De entre essas virtudes, quatro sao consideradas " 'cardiais' por serem como que
a eixo [de valores] em torno do qual se move todo 0 comportamento eticamente valido:

prudtncia au sabedoria, justifa, Jorta!eza e temperanfa."47 Infelizmente, parem, a realidade
hist6rica vi", a dar-Ihe razaa relativamente asua respasta a urn problema ainda haje i1l5aluvel:
a aprendizagem da virtude. E que "Isocrares nao acredita que a virtude se possa ensinar,
embora confie em que 0 estudo da eloquencia e 0 exerdcio possam desenvolver a virtude

em naturezas bern doradas."48
A educa,aa e definida por Werner ]aege,49 como

"0

principia par meia do qual a

comunidade humana conserva e rransmire a sua peculiaridade [{sica e espiritual." Na Grecia,

a finalidade da educa",a fai-se clarificanda e centranda avalra da farma,aa de urn elevada
ripa de hamem, representanda a ideia de educa,ao a senrida de rada a esfar,a humana 50 .
Era e concebida como urn processo de consrruc;:ao consciente "constitufdo de modo correcro
e sem falha, nas maos, nos pes e no espirito", no dizer de urn poeta do tempo de Maratona
e Salamina51 . Tratapse da "cria~o do Homem vivo" na expressao feliz deste estudioso alemao.
A educac;:ao reveste duas formas: a imperativa, constituida por uma serie de mandamentos,

as atitudes e aos comporramentos para com as deuses, as
familiares au as estrangeiro, mas rambem em reia,aa a moral au a prud~ncia na vida; a

preceitos e flormas re1ativamente

simples mente comunicacional au informativa no que dizia respeito a conhecimentos e

aprid6es prafissionais e aqual as Gregas deram a nome de technelj2. Observamas ja como,

44
Ibid, p. 1031.
45
M. H. Ureno Prieto, op. cit., p. 12.
46
Ibid, pp. 12-13.0 re(rato de homem de bern porde desenhado aponta "como condi~6es indispensaveis
um jufzo equilibrado e realista das circunstancias, 0 decoro e a justic;a das rcla~6es sociais 1 a pondera~ao e a
medida na actua~aoJ a modestia e 0 autodomfnio perante 0 exito." (ibid.) .
47
Ibid. E prossegue esta docente de Lisboa: "Quanta aprudincia ousabtdoria refere-se a e1a sob multiplas
formas quando elogia [... J a supremacia da razao e do recto julzo. Quanto aflrtaleza, chcga a afirmar que a
coragem na guerra einferior aconstancia na paz. Entre os beneflcios da sua paideia, enumera as exorta~6es
eficazes 11. tempmmfa. Mas a virrude mixima, aquda a que incansavclmcnte exorra cidades e cidadaos, e a
justita, que se alcan~a mdhor pela educac;ao e pelos costumes saos desde a infancia do que pela multiplicidade
de leis repressivas (ibid.).
48
Ibid., p. 14.
49
Werner Jaeger, op. cit., p. 3.
50
Ibid., p. 6.
51
Ibid, p. 12.
52
Ibid., p. 21.
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que devem orientar os governantes e inicia uma longa serie de tratados sabre a educacyao dos
principes que se prolonga", ate depois do Renasciment0 59 . Nesses discursos, "desfilam
[... ] as normas que, a custa de serem repetidas durante seculos, hoje nos parecem banais
[.. . ]; lugares comuns da sabedoria dos povos sobre a arte de governar e sobre a convivencia
entre iguais numa sociedade civilizada"60. Deles se conclui que qualquer programa de
governo, como qualquer regime, s6 tern legitimidade na medida em que se encontre
alicercyados no exerdcio das virtudes morais, que ja observamos.
Eurna escola de "cultura retorica", pela qual 0 mestre pretende libertar esta disciplina
do colete de forl:'s em que os crfticos filasofos a haviam amarrado, vinculando-a a pnitica
demagogica como sendo "uma rotina formal destinada a convencer a multidiio ignorame"61.
Para de «a sua verdade essencial nao reside na tecnica de conducyao das massas, psicagogia,
mas sim naquele acto espiritual, fundamental e muito simples, que todos os homens realizam
diariamente perante si pr6prios. quando meditam no seu intimo e para consigo mesmos,
acerca do seu proprio bem e mal."62 0 fundamental e a capacidade de julgar, que consiste
em saber adoptar a decisao acertada para cada situacyao, quer no ambito pessoal ou privado
quer no ambito da actividade publica. Eassim que e1e aproxima 0 homem sensato do born
conselheiro: "Chamamos ret6tico a urn homem, quando ele se sabe exprimir nas assembleias.
A quem sabe aconselhar-se a si prapro em qualquer tema discutfvel denominamos homem
de born conselho."63 0 acento desloca-se, portamo, da cuhura estilfstica e formal para 0
aceflO e a exactidiio do conselho, da op,iio tomada, do modo de ver - objecto do mundo
ctico e polftico. A finalidade da cultura retorica niio e"a obten,iio da influencia com fins
subjectivos e arbitrarios, [mas] criar 0 estado de perfei,iio da vida humana a que e1e da, com
os fi16sofos, 0 nome de eutiaimonia, isto e, urn bern objectivo supremo". 0 Iogos como
linguagem radonal e entendimento entre os homens, com base em certos valores au ffiaximas
comuns, eerigido em "verdadeiro expoente da vida social"64.
1

Cf. M. H. Urena Prieto, op, cit., p. 14 e nota 31.
60
Ibid.. "Compere ao govcrname assegurar ao seu povo a justi~, a prosperidade e a paz. Para ism tcra
de exereer sobre si proprio uma severa disciplina. A superioridade do govername exige·lhc uma excelcncia na
virtude que iguale ou cxceda as honras de que e objec[o [... J.
Velar pelo bern comum, proclamando leis justas e coerentes; exerccr a justifj4 com imparcialidade;
defender os fracos comra os fones e opressorcs, cuidando parernalmenre de rodos; ca5tigar com serenidade e
modera~o os delitos; dar exemplo de amodomfnio c de remperan~; prcsrar cu lm avcrdade, de tal modo que
a sua simples palavra {enha mais credito do que os juramentos alheios; rodcar-sc de bons consel heiros. sabendo
dis ti nguir entre amigos c aduladores" - sao algumas das norm as mais indispcnsaveis a dignidade do
comportamemo de urn govername.
61
Platao, GargidS, 454 B, 462 B-c' in W Jaeger, op. cit., p. 1053.
62
Nicocles, 8. ibid..
63
W Jaeger, op. cit., p. 1053.
64
Ibid. Como observa 0 autor que scguimos (p. 1052), este posicionamenrc nao resolve aindao problema
levantado por Plarao a rctoriea. 0 das suas re1a¢es com a vcrdade e a moral - pareee-nos gue nunea sera
resolvido na medida em que poe em guestao a prop ria esscneia da verdade e do conhecimento do homem, por
si proprio e pelos ourros - mas "flea [e mantem-se aindal ofuscado pdo brilho superior da imporclncia da
rerorica como criadora da culrura espirirual e da eomunidade humana".
59
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Por ultimo, e uma escola "aberta aexperiencia e a reflexao". A primeira vai buscar 0
conceudo do passado, 0 exemplo historico, dos quais, como aconsclha a Nicocles, ha que
saber aprender "a que condicroes gerais e permanentes estao submeridas a vida e a conduta
dos individuos e dos governantes"65. Ao contrario de Platao, assentava a forma,ao do
monarca nao "nos superiores conceitos das matemaricas e da dialectica, mas sim no
conhecimento da Historia"'66; as matematicas e a Hisr6ria sao assim os process os de
enriquecimento das duas componentes da paideia grega da epoca, a retorica e a filosoBa. 0
passado havia entrado na educacrao atraves da poesia, que narrava as feitas her6icos,
aparecendo ai a historia indistinta do mito, propondo, tanto este como aquela, modelos de
atitudes e comporramentos 67 . Concudo, e a culcura retorica de Isocrates que oferece 0
lugar devido ao novo poder educativo do saber historico, que se revelara na obra de Tucidides,
autor do inicio do seculo. A importancia desta nova cornponente e tanto maior quanro a
retorica isocratica se nao limitava ja "ao ensino profissional da oratoria [orense, mas se
propunha como objectivo a educa,ao do homem para as supremas fun,oes da vida
publica"68.
4. A escola isocratica: metoda
Qual e 0 metodo de aptendizagem seguido pela escola isocdrica? Neste campo, 0
mestre limita-se a seguir os principios merodologicos estabelecidos pelos seus predecessorcs,
decorrentes da imira,ao de discursos modelares e que haviarn de desempenhar urn papel
determiname aa lango de seculos, "a medida que cresci a a invasao da literatura pda rer6rica,
em roda a producrao literarii'69. Todos os seus discursos, desde os tempos em que sobreviveu
como logografo, eram conccbidos como "exempli' destinados a servirem de referencia perante
os seus alunos quer para imitacrao quer para estudo dos principios da sua arte. Como Isocrates,
tam bern Lisias, Demostenes e DutroS flzeram D mesmo percurso, propagandeando esses
discursos os seus autotes, servindo de modelos de esctira e enrretendo 0 publico ledor70.
65
W Jaeger, op. Cil., p. 1067.
66
Ibid" pp. 68-69.
67
0 Prof. Ant6nio Freire (in Humanjsmo inugm/, Braga, Edis:oes APPACDM Distrital de Braga, 1993,
p. 25) afirma que "as poemas de Homero cram a carrilha por onde cstudava todo a atenicnse. Platao chamou
a Homero 0 educador da Grecia. E Xenofonre poe nos iabios de uma personagem do Banquet( cstas paIavras:
'Meu pai, com 0 desejo de fazer de mim urn homem born, fe-l~ mc aprender rodos os poemas de Hamero'."
68
Tamocm Ckero, mais tame. vai considerar a conhecimento da hisr6ria indispensavel a forma~o do
vcrdadeiro orador (De I' Orateur, Liv. I, 34).
69
W. Jaeger, op. cil. , pp. 1022-1023,
70
Naosao muiras as indica~6es rclativas a habitos de lciturac ao circuito dos obj ectos imprcssos, Contudo,
algumas apontam para urn cenario bastantc cor de rosa, como ja obervamos num ou noutro caso. 0 Prof. A.
Freire (op. cit.) , afirma mesmo que "na guerra do Peloponeso, parece que nao havia analfaberos". Deste modo,
cfaeil compreender essa i nfo rma~o de W. Jaeger. Teria sido S610n "a colocar em pe de igualdade as exerdcios
do corpo e as do cspirito. As crian~, dizia, devem antes de tudo aprcnder a 'nadar e a ler'. Parece mesmo que
a educa9ao do corpo foi a principal prcocupas:a,o da republica ateniense. Enquanto que se abandonava a
iniciativa privada a organiza~ao das escolas de gramatica e de musica." G. Compayn:, Histoire de fa Pldagogie,
Paris, Librairie Classiquc, Delaplane, sId, p. 15).
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A base do cnsino isocrarico eassim consrirufda por uma sclec~o de excertos dos seus
discursos mais conhecidos, propostos como modelos formais para determinados conteudos,
Isocrates tern plena consciencia, porem, das dificuldades que essa aprendizagem enfrenta:
primeiro, porque, na sua concep~ao de educas:ao, antes do estudo dos model os e do rreino
cerocico, ooloca a natureza do educando, segundo, porque ecom muitas caurelas que ele se
pronuncia sobre a utilidade da educas:ao7 1. Rcconbece que a verdadeira dificuldade na
elaborayao do diseurso, esra "na boa seleeyao, eombinayao e co10ca)3.0 das 'ideias' em eada
urn dos temas tratados, na escolha do momento apropciado, no sentido da medida para
adornar 0 discurso com entimemas, e na combinas:ao ritmica e musical das palavras"72.

Para conduir

Figura venerada ao longo de seeulos, Is6ecates faz uma rravessia do deserto imposra
pelo nosso tempo. Nesse sentido vai 0 facto de num recente congresso sobre a rerorica
greco-latina73 , tanto quanto observamos e esperando nos a publieas:ao das aetas para
eonfirmarmos esta nossa ideia, nenhuma eomunicas:ao ter apareeido centrada sobre este
grande pedagogo. Uma linica explicas:ao entrevemos para tal realidade: a natureza massificante
da eseola accual, da qual a educas:ao ecomponente menor, remetida nao se sabe para ondc
e atribuida nao se sabe a quem. Parece-nos, porem, urgente 0 regresso da leitura e da presen",
de Is6crates e da sua pedagogia aos bancos da escola caso esta mantenha ainda a veleidade
de formar homens, 0 mesmo edizer, eduear para a cidadania,

71
W Jaeger, op. cit. , p. 1020. A educa~o nao sc lhc apresentava como urn valor absoluto, ao contrario
do que acomece nos nossos dias.
72
W Jaeger, ibid.. Subjaceme a esra aftrma~o, cvis!vd a percurso ret6rico avanc;ado por Arist6tcles no
seu uarado.
73
Trata~se do Congmso A Rett5rica Gr(Co~Latina (a sua P(r(nidadt, rcalizado de 11 a 14 de Mars:o, na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e organizado pelo seu Instituto de Escudos CIassicos.
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Comunica<;ao didactica e risco de 'autismo' docente
na sociedade da informas:ao
Jose Manuel C. Belo
UTAD - Vii4 Real

As reflex6es que se seguem constituem uma especie de slntese de urn trabalho
mais amplo que, ao longo dos ultimos dois anos, remos vindo a desenvolvcr e que
swi objecto de divulga,io em tempo oportuno. Elas pretend em apenas chamar a
atenc;:ao para uma situacrao, au conjunto de situac;:6cs, cada vez mais frequentc nas
nossas escolas que, a nosso ver, sc nao diagnosticada c rratada em tcmpo (uil podera
conduzir, de rnaneira quase irreverslvet a urn isolamento progressivo do professor
e a perda completa da efid:cia prctendida com 0 processo de ensino, isro e, °
domlnio de urn conjunto de informa,6es especificas que se sup6e que 0 professor
possui de pouco au nada servini, se nao for acompanhado por uma "geStaO"
adequada do processo comunicativo no interior da sala de aula.
1. Nao se pode nao comunicar
Desde h:i muito tempo que se sabe que a comunica,io e conditio sine qua
non da existencia humana. Urn exemplo elucidativo desta condiyao e-nos relatado
pelo padre Salimbene de Parma, cronista de Frederico II, que descreve uma
expcriencia efcctuada por ordem deste ultimo no sentido de ver esclarecido 0
misrcrio da Hngua originaria, isto c) da Hngua primitiva c natural dos homens 1.
Se na~ se pode nao comunicar, rambcm sera muiro diffcil nao influcnciar2 ,
o que nos leva a consideracrao da urilizacrao rcsponsavel , de uma maneira
1 Frcderico 11 fo i imperador sacro· romano ent re l220 c 1250 e ordenou que sc colocasse urn ct:rto numero
de recem · nascidos sob 0 cuidado de amas as quais se deram ordcns para arcndcr csmeradamentc as crianc;as,
de modo a que nada Ihcs fah asse, mas com 0 cuidado de nunca Ihes dirigir a palavra nern de [alar com q ut:rn
quer q ue fosst: na prcsen ~ das crianyas. Atraves da criaryao de urn vazio lingufstico, Frederico II cspcrava
vt:rificar sc as crian<;as co me~vam a falar cspontaneamcntc grego, larim ou hcbreu. Efcctivamcnte, dessa
expcriencia nao resultou nenhuma conclusao porque, scgundo Salimbcnc, toclas as criaw.;:as morreram.
2 Alguns investigadores , como, por exernplo, D . Huisman defendem mesmo que roda a comunica~ao e
essencialmeme persuasiva: "La communicatio n persuasive n'est d one pas u ne cspcce de communication parmi
d 'autres, oi meme I'espece la plus importante ou Ja plus interessante. Elle est la communication tout cntierc
considerec rd ativemcnt a son caractere operatoire et specialcmcnt rd ativemcnt a son efficacitc. ( ... ) Au fond ,
il n'est d e communication que persuasive, si non dans sa causalitc! effective, du moins dans sa finalite esscntieUe".
Vcja·se Huisman, D enis (J 983): Le dire cc II! fairt: . Essai sur la communication efficace. Paris; CD U/SE DES,
p. 23.
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humaniraria, etica e eficaz, desta especie de lei fundamental da comunica~ao
humana. Neste quadro, a comunica~ao, especialmente na sua vertente interpessoal
e grupal, pode e deve ser entendida como decisiva para 0 sucesso da empresa
educativa.
Nao e dificil encontrar uma grande variedade de conceitos de comunicaifao 3. Num primeiro nivel de analise e de acordo com a teo ria da informa<;ao,
comunica¢o sera. qualquer troca de informa~ao estabelecida entre sistemas relacionados, pelo que a transmissao de sinais constitui condi<;ao fundamental para
que a comunica<;ao se estabele~a4. No entanto, processo de comunica~ao, para
ser completo e eficaz, necessita da existcncia de reciprocidade entre as partes envolvidas, isto e, implica 0 estabelecimento de urn nfvel de interdependcncia e de
empatia (a capacidade de se colocar no lugar do outro) entre emissor e receptor, de
forma a que as respostas de urn sirvam de feedback as acc;6es seguintes.
Neste contexto, para que a comunicaifao seja eficaz, 0 emissor procurara"
por exemplo, utilizar apenas 0 numero de signos que 0 receptor possa rer no seu
reportorio. Quando existam duvidas acerca da possibilidade de a mensagem £lcar,
ou nao, inclufda no reportorio comum a emissor e receptor, OCorre com frequcncia,
especialmente num processo de rela<;ao em que emissor e receptor sao desconhecidos
ou ainda em processos de comunica~ao institucionais, 0 recurso a "universais
culturais" relativamente aos quais existira. certamente uma experiencia comum.
Como processo de interac<;J:.o humana, poderao, en tao, enContrar-se na comunicayao, pelo menos, duas dimensoes possfveis: a informativa - interpretavel
para a maioria dos receptores e transmitida em termos culturais inteligiveis e a
expressiva - uma complexa manifestacrao de intens:oes e de paixoes subjectivas.
Pode dizer-se, enfim, que a comunical'ao e urn sistema de forc;as em equilibrio em que, ao comunicar, 0 emissor quebra esse equilfbrio, enquanto 0 receptor
procura recomp6-1o.

°

2. Notas sobre alguns modelos comunicativos

Apresentam-se, em seguida, alguns dos aspectos mais relevantes,
especialmente aqueles que mais facil e directamente se possam relacionar com a
comunicac;ao didactica, de varios rnodelos e/au abordagens comunicativas.

3 Certos autores referem+se ao significado da comunica~o remetendo~o para 0 processo social, ou scja, a
comunica~o Seta 0 instrumento que torna possfvd a constitui<;ao das sodedades ao conferir~lhes a qualidadc
humana. Outros, entendem a comunicas:ao como comunica<;io de mensagens, isco e, comunialryao ser-.a
qualquer transmissao de informaqao que impliquc a emissao, a condus:ao e a receps:ao de uma mensagem. Em
sentido laro, poderemos considerar a comunicas:ao como uma troca de mensagens entre dois ou mais sistemas
em interacs:ao que, partindo de, peIo menos, urn contexto e urn rcpen6rio comum, sc afecum mutuamente.
4 Um proccsso de comunica<;iio pressup6e, no entanto, um outro proccsso de significas;ao subjacente. peIo
que, considerando que apenas 05 actotes humanos sao capazes de utilizar e criar sistemas signifialtivos, 0
factor humano essendal para a determinas:ao do conccito de comunica<;ao.

e
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modelos behavioristas
Dos modelos behavioristas podera real~ar-se a forma E -> R , is[O e,
determinados esrlmulos (E) originam determinados comportamentos (R), que so
sao observaveis quando aqueles se fazem sentir. Porem, urn dos aspectos que mclhor
caracteriza 0 behaviorismo e a sua difusao e constituido pelo seu contributo para a
criac;ao de urn modelo comunicativo cuja atenc;:ao e essencialmente centrada no
receptor, passando a comunicac;:ao a ser entendida como a recepc;:ao, atraves dos
sentidos, de esdmulos de diferentes naturezas, provenientes do meio envolvente,
capazes de provocar uma «resposta» do receptor.
Ao considerar a ideia de comunicac;:ao como processo, Berlo assinala que as
situac;:6es de eomunicac;:ao, em bora diferentes, permitem separar elementos que
rodos os estados tern em cornum e sao esses elementos e as suas interrdac;:6es que
tern de ser considerados para se construir urn rnodelo de comunicaC;ao. Assim, 0
mesrno autor define processo como «qualquer fen6meno que apresenta uma
continua modifica~ao arraves do tempo» (Be rio, 1984: 19-20) cujos componentes
interagem, ou seja, cada urn deles influencia as restantes. Neste sentido a teo ria
da comunicas;ao reflecte urn conceito de processo em que os investigadores dessa
area nao adn1itern a possibilidade de a natureza ser constituida par componentes
separaveis, pelo que nao se pode falar de inicio nem de fim da comunica~ao.
Diversos estudos acerca do processo de comunicac;:ao referern-se-lhe, considerando-o como urn sistema, colocando a possibilidade de uma comunica~o
satisfat6ria, 0 que exigira uma analise detalhada da interrela~ao entre os diferentes
elemenros intervenientes no processo comunicativo.
Partindo do ptessupostO de que qualquer representa~ao groifica de urn
processo de cornunicac;:ao disrorce a realidade, ao separar elemenros interrclacionados, e, ao mesmo tempo, distingue aspectos dos elementos que, na pratica, nao
sao distingufveis. Berio refere que, dada a forma em que a comunicac;:ao actua,
todos os componentes e faetores que a integram se encontram interligados pois a
comunicac;:ao e urn processo dinamico.
l

modelos estruturalistas
No estruturalismo utilizam-se modelos com a finalidade de estudar a
significas;ao da acc;ao hwnana no seu contexto. Esses modelos constituem conjuotos
de regras combinat6rias dos significantes que permitern evocar significados comuns,
ou seja, informar-se e comunicar5.
A analise estrutural nao se orienta prioritariamente para relac;6es de causalidade, mas para rela~6es logicas que estruturam modelos de comunica~ao e, assimi os faetos sociais podem estudar-se como elementos de wna estrutura de sig-

5 Entre as temativas estrucuralistas de analise da comunicayao humana podem assinalar-sc:, entre outras, as de
C. Levi-Strauss, R Barthes, A. J. Greimas e U. Eco.
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nificas:ao, como elementos expliC<lveis por uma 16gica que estrutura 0 sentido.
Ao interligar 0 conceito de estrutura com a teoria da comunicas:ao, po de
estabelecer-se uma diferens:a entre estrutura e modelo estrutural. A estrutura
remeted para urn objecto da realidade social, aquilo que, no sistema, e relacional,
ao passo que, 0 modelo estrutural sera. uma construc;ao conceptual que, no caso
dos processos de comunicac;ao, enuncia as relas:oes sintactico-semanticas. Assim,
ao campo da sintaxc corresponded 0 estudo do c6digo e das regras de combinac;ao
para a composis:ao das mensagens; quando 0 estudo remete para 0 referente,
fala-se de semintica. Por outro lado, qualquer analise que tome em considerac;ao
urn Oll rnais dos restantes componentes do sistema de comunicas:ao faci parte da
• •
pragmatlca.
modeios sistemicos
uso da teoria dos sistemas que neste rrabalho nos diz rnais directamente
respeiro refere-se aquilo que caracterfstico da perspectiva pragmatica em comunicas:ao, com ap1icas:ao essencial acomunicas:ao interpessoal 6, A esse proposito,
Watzlawick, Beavin e Jackson (1986) fazem as seguintes considerac;6es:
a) A comunicas:ao tern uma natureza social, isro a comunicas:ao ocorre no
interior de urn sistema social e configura urn subsistema dentro desse sistema so~
cial. A comunicas:ao uma actividade h umana e, par isso, envolve pessoas e nao
.
.
mecanismos que sao meros Instrumentos.
b) As unidades fundamentais do sistema de comunicac;ao sao os comportamenros manifestos dos participantes. Isto inclui tanto aquilo que se diz como os
gestos, movirnenros, etc., que 0 acompanharn, Oll seja, tudo 0 que observavel
pelo receptor.
c) Em qualquer acto comunicativo existe informas:ao so bre 0 «conteudo)
(os dados, a informac;ao no sentido que gcralmente se the atribui) e so bre a «relac;ao»
(a forma de interpretar esses dados) .
A comunicas:ao deve ser considerada como urn processo social permanente
que integra multiplos modos de comporramento. A analise sistemica da comunicac;ao pessoal nao estabelece diferenc,;:as entre 0 conceito de relac,;:ao entre os agentes
e 0 de comunicac,;:ao entre os actores; 0 sistema de interacc,;:ao e 0 sistema d a
comunicac,;:ao sao uma e mesma coisa, isto para esta Escola, comporramenro
sinonimo d e cornu ni ca~ao.
estudo da pragmatica da comunicac,;:ao humana conduz, assim, ao levan~

o

e

e,

-

e

e

e,

e

o

6 Gregory Bateson (1984) assinala como principais premissas teoricas d esta perspectiva a.~ seguintes: 1. 56
cec(os aspectos do proccsso de co muniCl~o humana sao conscientes pata os sujeitOS que ncle pan:icipam; 2.
A perccpt;:3.o da rcalidade fn-se pot oontras [C, 0 q ue significa q ue, na comun i ca~o humana, 0 emissor e 0
recepto r se scrvcrn tanto dos sina is prcsentes como dos ausemes; 3. A comunica~o e paradoxal e complera,
podendo aconteccr que 0 verdadeiro fim para que as rnensagens sao imaginadas escape muitas vczes aoconno(o
de quem as tenha e1aboracloi 4. Determinados conrcX(as e detetminadas aptendizagens podem converrer a
cornu nica~o em comunica'tao patogenica.
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tamento de axiomas explorat6rios, alguns dos quais serao eri ticadas por enearnarem uma versao "paneomunieacionista imposs[vel"7. Esses axiomas sao as seguintes:
I. Impossibilidade de nao comunicar. Qualquer comportamento e comunieacrao e e impossivel nao exibir urn eomportamento. Se todo a comportamento tern urn valor de mcnsagem, par mais que se rente, na~ po de deixar de
comunicar e a simples ausencia de palavras au de atencrao mutua nao constituem
excepcroes .

-

2. Toda a comunieac;ao tern uma perspectiva de eonteudo e uma perspectiva
de relac;ao de tal modo que a segunda classifica a primeira e e, portanto, uma
.
metacomunlcacrao.

-

3. A natureza de uma rclac;ao depende da "pontuac;iio" das sequencias de
comunica~ao entre os comunicantes. Aqueles que participam na interaccrao introduzem sempre a "pontuacrao" da sequencia dos facros, au seja, a «pontuacrao"
organiza os factos comportamentais e, embora a maio ria das "pontuacroes" sejam
atribuidas por simples convencrao cultural, a falta de acordo relativamente a maneira
de "pontuar" a sequencia de factas e causadora de muitos conflitos nas relacr6es.
4. A comunicac;ao e, simultaneamente, digital e anal6gica. A comunicac;iio
efecrua-se atraves de do is canais, urn digital e outro anal6gico. Por comunica~a
digital entende-se urn conjunto de fonemas e grafemas que se comb in am de
diferentes maneiras para darem lugar a diferentes significados. A comunieac;ao
anal6gica e tudo aquilo que seja comunicac;ao nao verbal. Neste sentido, a mensagem
econgruente quando os dois canais reforcram 0 mesmo significado e incongruente
quando a rdac;ao entre des altera 0 significado da mensagem proposto pela
comunicacraa digital. Assim, 0 aspecto relativo ao conteudo e rransmitido de forma
digital, enquanto 0 aspecto relacional e essencialmente de natureza anal6gica.
Porem, um individuo pode comunicar significados de conteudo e de relac;ao atraves
dos dois canais.
5. Todas as (rocas comunicarivas sao sime(ricas ou complementares, segundo
se baseiem na igualdade ou na diferencra. Na interaec;ao sirnetrica, os parricipantes
tendem a igualar os sellS eomportamentos de forma redproea. Na interaecrao
complementar) 0 comportamento de urn dos participantes complementa a do

7 Algumas crfticas sublinham a nao estabdecimemo de diferen,?s entre a dimcnsao exeeutiva e a dime nsao
expressiva dos aetas, 0 que poded. eonduzir a incorrccc;Oes. Nem tadas as rdaljoes hwnanas podem set
imerpretadas como um p roblema de comunicac;ao e incomunica91io, ignorando as praticas exccutivas dos
actotes . Por OUfro lado, 0 concd to de ambien re, aD nao ser definiclo com precisao, cmpobrece as dcscric;6es do
ambito em que se cfcctua a intcracc;ao. Finalmcnre, cleve rcfctir-sc a confusao cntre inforrnayao e comunicac;ao.
Em termos gerais, na comunicac;ao maneja-se informac;ao, mas nem toda a info rmalj3.o se obtem via
comunicac;aoi fora cla rclac;ao comunicariva, a informac;ao pede obter-sc arraves da observac;ao do ambiente c
do que nde suc(:de.
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outro. A interaccrao simerrica caracteriza-se pela igualdade e pela diferen~a mInima;
a interaccr:lo complem entar baseia-se num maximo de diferen<;a.

Este modelo de Warzlawick, Beavin e Jackson representa urn modelo aplicado, em especial aquele tipo de interac~ao que, dentro da pragmatica da comunica<;3.o, obriga a repetir e a retomar as sequencias de comunicac;ao, embora conservando 0 significado, e em que a comunicac;ao pode sec definida como urn sistema aberto de interacc;6es, 0 que significa que 0 que acontece entre os interac•
tuantes se tnscreve sempre num contexto.

modelo lingulstico

Urn dos principais problemas colocados pela linguage m

e0

de gozar de

urna condic;:io ontica que nao pode ser propriarnente objec tivada, dado nao existir

urn ambito, fora da linguagem, a partir do qual se possa realizar tal objectiva~ao.
Nao

e possive! 0

distanciamento relativarnente

pr6pria. Por isso, a linguagem nao

alinguagem a nao ser a partir dela

e urn objecto qualquer, ela e, antes, criadora do

pr6prio hornem sob varios aspectos, nomeadamente,

e

•

0

0

expressivo,

0

significativo

•

comUnlcatlvo.

o emissor ja nao e urn pure sujeito, urn indivIduo isolado e separado, mas
alguem que se desenvolve num ambito plurissubjecrivo de interac~o. As ideias
comunicadas SaO essencialmente significativas, tern implica~6es 16gicas e nao 16gicas (morais, poHticas, emotivas, isro

e, pragmaticas).

0 seu uso exige racionali-

dade e responsabilidade, e nao podem ser apreendidas e expressadas de modo
independente de uma linguagem que as transmita.

Ao ser usada para distintas finalidades, poderao determinar-se a linguagem
diversas func;6es: a fun<;:io expressiva ou ernotiva, a funC;ao apelativa ou conativa, a
fun<;ao denotat iva o u referencial, a funcrao fatica, a func;ao metalinguistica e a
fun~ao poetica. Ap6s a determina~ao de fun~6es, tornou-se necessario esrabelecer

as condicroes minimas para que a comunicac;ao linguistica possa ocorrer. Essas
condi~6es determinam a existencia de, pe!o

men os, urn emissor, urn receptor,

uma mensagern, urn canal de comunica<;ao, urn c6digo e urn referente que podent
ser situacionaI (elementos que pertencem

30

meio envolve nte do emissor e do

receptor no m~mento da emissao e da recep~ao) ou textual (elementos actualizados
pda mensagem e na mensagem atraves dos signos lingllfsticos lltilizados pdos
emissor e recep tor).

perspectiva psicossociolOgica
Aqui, parte-se da constata~ao de que a personalidade basica e a cultural, de
que socializa~ao e (a) cultura~ao formam 0 individuo como pessoa.
Considera-se que a problematica fundamental da co munica~a se localiza
no contexto social e que rados os fen 6menos da vida social constituem pura e
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simplesmente os produtos dos comportamentos e motivos individuais. AS facros
socia is possuem leis proprias, diferenres das caracterfsticas dos individuos e
irredutlveis a elas, e, em certo sentido, 0 projecro humano destina-se a satisfazer
necessidades psico16gicas num ambiente social concreto, que sao as necessidades
basicas relacionais de indusao (satisfac;ao da necessidade de comunicac;ao e contacto
com os demais), de afecto (necessidade de se saber querido pelos restantes) e de
controlo (satisfac;ao de necessidades prim arias de seguranc;a e de autoridade). A
pessoa necessita da sociedade para chegar a ser 0 que e, e isso implica que se tenha
de seguir um processo de adaptac;ao ao ambito social.
A perspectiva psicossocio16gica inaugura uma forma de analise q uc sera
completada pclos modelos interlocutivos e pelos posicionamenros interaccivist3s.
Neste sentido, podem destacar-se muito resumidamente algumas das posicroes mais
significativas.
Face ao fac[O limitade e limitative da consideracrao da comunicacrao como
inteiramente verbal, devera referir-se que csta e urn facro [Otal que indui as crocas
nao verbais. A conlunicacrao nao se contempla nos tcrmos espedficos de uma relacrao
emissor-receptor, ncla estao implicadas tanto a idcntidade social (idade, sexo, papel, status, posis:ao social, etc.) dos interactuantes, como as suas identidades pessoais num fen6meno intersubjectivo de consciencias individuais.
Importa nao s6 a transmissao de informac;ao, mas tambem a elaborac;ao e
atribuioyao de significados, pois a comunicac;ao supoe mobilizaoyao e mudanc;a de
pontos de vista e representacroes sociais que regulam as trocas e as pdticas colectivas no ambito de urn contexto duplo, 0 dos factos de linguagem e 0 dos factos
sociais. Aqui, poderia falar-se de contexro como ambiente serni6tico que incluiria
tanto 0 ambiente linguistico de urn signo. como quadro mais amplo do universe
de signincacroes, discursos e representacroes para os quais a Jnensagem remere.
A partir deste posicionamenro, a comunicacrao nao se restringe a mera rclacrao imcdiata dos interloclltores, mas inclui a afecta~o do contexto a rodas as
relacroes comunicativas.

°

abordagem interlocutiva
Os posicionamentos interlocucivos prcssupoem invcstigas:oes que apontam
para a abundancia da dimensao interacriva e convencional da comunicas:ao, atraves da convergencia da linguistica pragmatica e da psicologia social. 0 conceito de
inrcrlocus:ao faz com que a comunicacrao seja concebida como a rcsulrantc dialectica
entre urn processo de expressao e outro de interpretacrao, em que a relacrao entre
dois interlocutores parece envolver uma troca entre quatro personagens: urn eu
enunciador, que se dirige com a expressao a urn tu desrinatario, do qual concebeu
uma determinada imagem. Este, num processo de interpretacrao como tu
interpretante, constr6i uma imagem do eu enunciador.
Na comunicas:ao interlocutiva, poderiam assinalar-se tres forrnas diferentes
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de resposta, por parte do tu receptor: a submissao, a identifica~ao e a dialectica 8 , 0
que remetera para 0 eonceito de contrato de eomuniea~ao e implicara que, ao
estabelecerem uma troca, os interlocutores estao implicitamente de acordo acerca

dos prindpios e das regras que a regulam.

andlise conversacional

o termo conversas:ao refere-se as trocas linguisticas quotidianas tal como
ocorrem nas situa~6es interactivas de co-presen~a dos que falam. Dai que eaiba a

pragmatica, como parte da linguistica que estuda a utiliza,ao da linguagem pelos
falantes e se centra naqueles usos que tern urn valor instrumental para a comunicacrao
humana, ocupar-se da analise conversacional.
tipo de acto com maior interesse para os investigadores tern sido 0
denominado perlocutorio visto ser aquele que produz urn efeito no ouvinte pelo
facto de dizer algo, como, por exemplo: impressionar, intimidar, persuadir, despistar,
irritar, etc. Deste modo, os actos perlocutivos implicam os efeitos de outros actos
(locut6rio, ilocutOrio) sobre as ideias, senrimentos e ac~6es do ouvinte. Assim, outros
tip os de aetos sao urn meio para os actos perlocutorios, ou sao urn meio que
provoca urn efeito pragmatico sobre 0 comportamento do ouvinte, que poderia
ser representado da seguinte maneira: Acto perlocutorio = acto ilocutorio do falante ao enunciar algo intencionalrnente + efeitos pragmaticos sobre 0 ouvinte
Ooao diz + Pedro cd: que". = Joao persuade Pedro de que".).
acto perlocutorio consuma-se ao produzir efeitos sobre 0 ouvinte como
consequencia de uma enuncia~ao intencional de urn acto ilocutorio do falante:
Par outro lado, 0 acto ilocutorio (prometer, informar, asseverar, amea~ar), ao
comportar aspectos intencionais, contextuais-situacionais e institucionais, pode
ser executado com sucesso peIo simples facto de uma enunciacrao adequada as
.
,
.
.
.
.
" . . .
Inten~oes e ctrcunstanClas eontextuals perttnentes.

o

o

comunicariio niio verbal
Ao referir-se a comunicac;ao nao verbal pretende-se assinalar urn tipo de
comunicac;ao humana, extralinguistiea, que apoia, modifica ou substitui a cornunicacrao verbal. A linguagem nao verbal, tanto nos seus aspectos estiticos como
nos dinamicos, po de entender-se como urn instrumento cuja organizas:ao se formou ao longo do tempo para satisfazer fins comunicativos concretos.
Com efeito, a linguagem a que charnamos corrente e fortemente reforcrada

8 A submissao seria a resposra oferceida pdo tu ainfluencia do eu-actor pelo desejo de obter uma recompensa
ou cvitar urn castigo e constituiria caracterlstica da relaryao autoritaria ou de dominio; a identificaryao seria a
resposta do tu petamc urn dcsejo que este tern de partilhar ou imitar socialmente 0 eu ~actor, caractedstica de
uma relaryao de afecto; a dialecdca, em que a tentativa de objectivaryao do eu-actor, 0 tu objectal responde
manifestando~ se como um eu~actot que objectiva 0 outro, mantendo as suas normas de conduta e valores,
seria a rdat?-o autenricamenre livre e criativa.
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balhos escritos passaram a constituir uma parte essencial da metodologia das escolas e, desde a mesma epoca, a irnagern do aluno solid.rio, 0 estudante que Ie e
estuda sozinho, tern constitufdo, em grande parte, a essencia da nossa conceps:ao
de estudo. Durante cerca de 400 anos a irnprensa tern sido 0 instrumento principal do nosso fluxo informativo e tern condicionada a nossa conceps:ao do processo
educativo. Po rem, foi desde meados do seculo XIX, que uma corrente mais ou
menos continuada de novas meios de comunicas:ao tornaram possfvel 0 acesso a
quantidades de infonnas:ao nunca anteriorrnente alcans:adas.

A revolu,ao dos meios de comunica,ao implica uma modifica,ao das circunsrancias ambientais e nao tern apenas urn caracter aditivo ou linear. Vivernos
uma situas:ao em que se torna urgente reflectir, ter consciencia do problema da

"sobre-informa,ao" e da necessidade de adquirir novas capacidades. Mais, tornase necessaria determinar 0 que e urn comportamento informativo, saber em que
consiste estar informado e determinar quais as capacidades e atitudes que tal
cornportamento exige. Com efeiro, aquilo cam que nos enfrentamos e urn meio
cornpleramente novo e mais complexo; 0 excesso de informas:ao naa e simplesmente urn excesso, ele aponta para uma outra dimensao que reclarna outras tipos
de solus:ao, que reclama urn conjunto de novas tecnicas, 0 que signiflca a necessidade de novos padroes de percep~ao, cornpreensao e avalias:ao, ou seja, urn novo

tipo de educa,ao e de comunica,ao educativa 11.
Face ao enorrne fluxo informativo exige-se, entaD, novas atitudes e capa-

cidades porque ja nao basta, como no esquema cultural vigente ate hJ poucos
anos, saber ler para rnanusear adequadamente a informas:ao disponfvel. As recnicas de cornunicas:ao surgern assirn, como uma das tentativas para dorar os indivfduos com as capacidades necessarias para enfrentar a "sociedade da informas:ao" 12.
Neste cenario, que faz 0 professor? que estrategias de adapta,ao it mudan,a
utiliza? a que meios recorre? de que recursos disp6e? como cornunica num meio
sarurado de informas:ao? que podera signiflcar, hoje, a expressao "ensinar"?

Nao se pretende, no escasso tempo disponlvel, proporcionar respostas de11 Calcula-se que todos os anos se imprimem cerca de 10.000 Iivros cient(ficos e mais de 1.000.000 de
artigos em revistas cientificas e tecnicas e 0 fitmo de prodw;:ao intdcctual aumema rapidamente, Como estar
a par da informas;ao mais tecente, mas, principalmente. como transmitir esse conhecimento?
12 Muito recentemente (em Novembro de 1996). urn relat6rio apresentado POt urn Grupo de Esrudo sobre
Educariio e Forma(iio na Sociedade da InformafJo. nomeado pda Comissao Europcia, concluia q ue 0
desenvolvimento exponencial das novas tecnologias cia informalTao levad. a profundas transformalTOes na
educas;ao e na formayiio e que alguns investigadores chegam a falar de urn novo paradigma que modificara
completamenre os mctodos e os processos educativos, os papCis e as posiS;6es dos aetores da educas;ao, e que.
eventualmente, levara aalteras;io do proprio coneeito de educayao. 0 certo e que, neste momento, n inguem
pode prever a direcyiio que as mudanc;:as em curso tomarao e como afectarao a educas;ao e a formayao. Porem,
numa perspectiva optimism. 0 mesrno rclat6rio refere que dificilmente existir:i substiruto pata a escola e para
a relas;ao humana estabelecida entre professor e aluno, pois nenhuma forma de tecnologia virtual e nenhum
sistema automatico conseguicl alcan~r a riqueza e a inteligencia d.a comunicas;ao humana direcra (interpessoal),
podendo mcsmo aconrecer que a eomunicas;ao humana ganhe um valo r acrescentado quando se
eomprccl1derem as IimitalTOes da comunica9ao atraves das tecnologias.
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finitivas as perguntas anteriores, mas, taa so, indiciar algumas possibilidades de
adaptacrao as exigencias decorrentes da "nova" situacrao educativa.
Efectivamente, em prindpia, a professor ensina comunicando, isto e, informa, explica, mosrra, demonstra, etc.; recorrendo rnuitas vezes a ostensao, continua, porem, a utilizar urn discurso em que a perffrase, a parafrase e a metafora
sao presencras constantes. Se, precisamente, aproveitarmas uma metafara de
Karzybski 13 e, de uma maneira alga abusiva, a aplicarmos a situa9J:o de ensino e
de aprendizagem na sala de aula, verificaremos, po rem, que, frequentemente
(porventura com demasiada frequencia), a linguagern do professor nao corresponde ao "territorial! que e 0 aluno e, ponanro, a grau de eficacia da actuacrao do
professor e diminuto.
Neste ponto, havera que real,ar que a aquisis:io de urna competencia de
comunicacrao so e posslvcl atraves da comunicacrao e, assim, os process as de
transmissao e de aprendizagem sao tambern, primordialmente, processos de comunicacrao. A rela.yao entre cOlTIunicas:ao e eosino IS, portanro, dupIa: por urn
lado, 0 ensino e urn processo comunicativo e, por outro, uma das fun.y6es do
ensino e possibilitar a aquisicrao de uma competencia comunicativa.
Isto significa que as condi,6es da comunica,ao humana sao simultaneamente as condis;6es do ensino, e que, ponanto, a ensino e condicionado fundamentalmente par regras comunicarivas. Oaf, que na axiomatica da comunicas;ao
humana, especialmente nos axiomas pragmaticos de Watzlawick er aI. , estejam
conridas afirmacr6es fundamentais sobre 0 acontecer didacrico. Para 0 ensino, cssa
«axio m~hica»> poded. significar que:
a) 0 ensino e comunicacrao permanente: professor e aluno estao em comunicac;aa constante, pais rodos os aspectos dos seus comportamentos sao comunicarivos e nao podem naD se companar de outro modo;
b) 0 ensino tern urn aspecto de conteudo e outro de rela,ao, estando 0
primeiro condicionado pelo ultimo, a que significa que a comunicacrao de conteudo
no ens ina e condicionada pela rela.yao dos comunicantcs, isto e, tanto pela rela.yao
professor~aluno como pela rela.yao dos alunos entre si;
c) No ensino, a natureza das rela,6es e condicionada pda pontua,ao dos
processos de actua,ao de professor(es) e aluno (s) , ou seja, as rela,6es dependem
essencialmente da mutua compreensao dos papeis e das expcctativas reIativamente
a esse papcl par pane dos comunicantcs;
d) A cornunica,ao didactica serve-se de modalidades anal6gicas e digitais,
pdo que na rela,ao prevalece sobretudo a comunica,ao anal6gica, enquanto que
nos conteudos prcvalece a comunicacrao digital, isto e, os componamentos verbais

13 Alfred Korzybski costumava comparar a linguagem de urna pessoa a urn mapa. 0 mapa pretendia representar
o tcrrit6rio a que chamamos realidade. Quando mapa e tcrrit6rio sao exactamcnre correspondenres, existc,
segundo Korzybski, urn grande grau de efidcia na actuas:ao. Quando a coincid~ncia entre mapa e [t: rri[6rio e
minima, existe urna forte tt:nclc:ncia para 0 aumento da cnrropia.
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enquanto modalidades digitais sao adequados sobretudo ao conteudo do ensino,
ao passo que os comportamentos nao verbais, por serem comunica¢o anal6gica,
adaptam-se sobretudo ao aspecto de re!a~ao;
e) A comunicac;ao didactica pode ser simetrica ou complementar, 0 que e
valido, quer para a rela<;ao professor-aluno, quer para a re!a<;ao aluno-aluno. Devido
a maior competencia do professor, pelo menos no plano do conteudo, po de
partir~se de uma interacc;ao complementar cuja meta ideal e criar urn estado de
coisas simetrico, tanto no plano do conteudo como no de relac;ao.
Sabemos que a comunicac;ao no ensino e condicionada por urn conjunto de
factores que influenciam 0 sistema de comunicac;ao da «turma)), que e urn subsistema de urn sistema social maior (escola, sistema escolar, sociedade), e que tern de
cumprir func;6es perfeitamente definidas. Devem tambem considerar-se os
diferentes elementos da turma, isto e, professores e alunos que, fora da aula, no
plano privado, estao expostos a urn conjunto de influencias sociais diversas (familia,
amigos, colegas, etc.) .
Neste contexto, delimitado pelas condic;6es e exigencias sociais, desenvolvern-se 0 ensino e a educac;ao como processos de comunicac;ao interpessoal, ao
qual se imp6em objectivos precisos. Estes objectivos e 0 quadro institucional da
escola proporcionam 0 instrumento bisico para a relac;ao comunicativa e a estru~
tura da comunica<;a:o. No essencial, tal estrutura e determinada pelo facto de nesse
contexto comunicativo acontecerem dois papeis completamente diferentes que
condicionam uma relac;ao complementar. Par urn lado, 0 professor, que e 0
transmissor de urn saber socialmente aceite, desejavel e necessario, e que tern a
tarefa de educar os alunos, ou seja, de colocar os alunos em condic;6es de poderem
cumprir algumas func;6es sociais. Por outro lado, 0 aluno que se educa, ao qual se
transmite algo que deve aprender. Essa reparti<;ao de papeis entre docente e discente,
com papeis mais activos e! ou passivos, conforme 0 caso, e uma caracterfstica
estrutural bisica da situac;ao comunicativa que acontece no ensino. Porem, a relac;ao
professor! aIuno nao podera, nem devera ser considerada apenas como uma relac;ao
de papeis, ela e, ao mesmo tempo, uma relac;ao entre individuos com personalidades
mais ou menos bern definidas e que possuem experiencias e atitudes diferentes.
Eis, entao, porque, paralelamente a estrutura basica do papd, tambem a
configura<;ao individual desse pape! tern uma importincia decisiva para uma
eficiente re!aC;ao comunicativa.
Sera, entao, possive! que, partindo de uma concepc;ao da turma como grupo
social, os processos didacticos que ai se desenvolvam sejam tambem encarados
como processos grupais e, nessa condic;ao, sejam profundamente marcados pela
estrutura organizativa, que subjaz aos processos de comunicac;ao no ensino, e pelos
comportamentos do professor que, pelo seu pape! social, tern uma posic;ao central
e exerce urn papel dirigente no grupo, sendo natural que, nessa condic;ao, mais do
que actuar simplesmente como transmissor, ele seja comunicador, isto e, desem-
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penhe papeis como 0 de organizador, gestor, fonte de recursos, etc 14 .
ensino podera, porranto, ser en tend ida como urn processo comunicativo
que se desenvolve em grupo cujo objecto e a socializa~ao dos alunos, socializa~ao
entendida como a desenvolvimento de uma competencia cornunicariva necessaria
e desejavel para a vida social.
Virnos que 0 ensino rem urn aspecto de conreudo e outro de relac;:ao, que
devedio ser considerados igualmente. Uma considera~ao parcial do aspecto de
conteudo - como a das abordagens rradicionais - seria tao inadequada ao objecro
como a considera~ao exclusiva do aspecto da rela,ao. Assim, pode dizer-se que
dependera das abordagens didacticas a prioridade a atribuir a urn au outro
aspecto l5 .

o

Possibilidades ... ou

0

que resta do que fica por dizer

Do que foi diro, poderiarn rerirar-se consequencias para unla organizac;:ao e
planifica~o do ensino, entendidas como organiza~ao e planifica~o de processos
comunicativos no plano do conteudo e no da rela~ao. Nesse sentido, assume especial importancia a avalia~ao ccitica das condic;:6es e das influencias externas sobre 0
ensino e a obtenljao das consequencias relativas a planificac;:ao desses pressuposros
externos, que dcveriam referir-se, sobretudo, a planificac;:ao formativa, a formac;:ao
dos professores e a organiza~o do sistema escolar.
Efectivamente, se tivermos em conta as condic;:6es e as influencias exrernas
sobre 0 ensino na actual conjuntura social global - sociedade da informa~o - nao
sera arriscado afirmar-se que, provavelmente, os professores serao libertados de
numerosas rarefas menos cenrrais, na medida em que as tecnologias da infermac;:ao
ajudarao a criar espac;:o para desenvolvimento de elementos mais importantes da
pratica de ensine, ao serem aplicadas a rodos os niveis do processo de aprendizagem
tradicional, por exemplo, no ensine de inicialjao, revisao e supervisao, libertando
o professor de tarefas puramente mecanicas, auxiliando-o no processo de avaliacrao, etc.
Pode esperar-se que, ao introduzir mais abordagens/metodos centrados no
aluno, este seja capaz de aprender atraves do seu pr6prio esfor~o, atraves de

°

-

14 Organiza quando, po r exemplo, define a actividadt: a rI.:alizar e 0 seu rcsultadoi gt:rc quando obscrva a
dinamicado grupo, coordena as actividadt:s tvcrifica que as tarcfas sc rcaiizam, ou nao, segundo as cspccifica¢CS
dadasi c uma fome de recursos ao disponibilizar informa!):Ot:s a u suportes materiais quando solicitado, ao
reformular questoes c propor airernariv3s viaveis. Paden ainda dt!Sempcnhar fun!):oes de avaliac;ao, derecc;ao
de p roblemas, de tutoria...
IS Niio sera abusivo afi rmar que, em quest6cs de didactica geral, podecl considerar-sc que 0 aspccro de
rdayao ea bast: do aspccto de contt:udo 0 qual dcrcrmi na, enquanto que no que se rcfeTe a didacticas cspedficas
a prioridade podera atrib uir-se ao p lano do conreudo da comunica~o no ensino. Contudo, tt:ndo em conta
a rdayao estreita e fundamcmai entre ambos os pIanos, em ncnhum caso sc podecl rt:nunciar a incorporar 0
OUtrO aspeclO.
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experimentac;ao com a teenologia dispon!vel e relativamentc poueo atraves de ensino

formal num contexro de grupo.
Se e verdade que qualquer processo de aquisi~ao e consrru~ao de
conhecimento depende do contexro hist6rico, social e cultural em que eproduzido,
flao nos enganaremos ao afirmar que mudanc;as significativas estao prestes a acontecer. Uma das mudans:as principais consistid., sem qualquer duvida, na

possibilidade de os alunos poderem gerir 0 seu pr6prio processo educativo,
modificando-o e redireccionando-o e, nesse quadro de diaJogo e comunica~ao
permanente, a escola sera apenas uma, entre muitas "vozes", com que os estudantes
dialogarao e onde encontrarao lima enorme quantidade de informac;ao disponivel,

englobando representa~6es da realidade hist6rica, cultural, religiosa, cientlfica e
social. Nesras condic;6es, quando restam poucas duvidas de que urn processo
educativo deste ripe ocorred., em grande parte, fora da sala de aula, 0 que,
provavelmente, conduzira a alterac;6es dos calendarios escolares tradicionalmente
vigentes, 0 que sera "ser professor"?
A resposta naD

e faeil e, tal como 0 futuro, permanece, provisoriamente, em

aberro!
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RECENSOES

Antonia COUTINHO, Ana MON~AO, Helena Topa VALENTIM,
Importa-se de Responder: ExerC£cios de Introdufiio aos Estudos
Linguisticos, Lisboa, Phitano Edic;oes, 1996, 128 pp.
lmporta-se de Responder e, como 0 titulo e 0 subtftulo sugerem, uma
obra essencialmente pnitica que, reunindo materiais divers os (textos literarios,
jornallsticos, publicit3rios, de banda desenhada, de vulgarizac;ao cientffica,
entradas de dicion;\rios, poemas visuais, passatempos, etc.), possibilita urn
trabalho produtivo sobre a metodologia e os conceitos fundamentais da
lingufstica: estrutura do signo lingufstico, dicotomias sausurianas, variac;ao
lingufstica, aplicac;ao das operac;oes de segmentac;ao, comutac;ao e distribuic;ao
aos diversos nfveis de analise (foneticalfonologia, morfologia, sintaxe),
introduc;ao a semantica, a pragmatica e a enunciac;ao, introduc;ao a alguns
conceitos basicos da gramatica generativa de Chomsky, da gramatica funcional
de Martinet e da teoria enunciativa de Culioli, entre outros, etc.
Apesar de estes materiais estarem organizados em tres grandes temas
(1- Linguagem, linguas naturais e Lingufstica; 2 - Lingufstica e construc;ao de
objectos de estudo; 3 - Descric;ao lingufstica), a estruturac;ao por fichas e
suficientemente flexfvel para permitir uma utilizac;ao individualizada,
possibilitando uma adaptac;ao as necessidades e aos ritmos de docentes e
discentes.
Uma bibliografia basica, um fndice remissivo e, em particular, as
soluc;oes (no final do volume) dos exerdcios apresentados tornam esta obra
particularmente adequada a uma auto- aprendizagem.
lmporta-se de Responder e, pela sua estruturac;ao e pelos objectivos
que pretende atingir (desenvolver as capacidades de observac;ao e de explicitac;ao
dos objectos lingufsticos e prom over a competencia metalingufstica), urn auxiliar
valioso para a disciplina de Introduc;ao aos Estudos Lingufsticos.
Ant6nio Moreno
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Otma da Costa e SOUSA, Construindo Historias.
'Quando', 'Entao', 'Depois': marcadores aspectuo-temporais em
narrativas de crianfas, Lisboa, Editorial Estampa, 1996,234 pp.
Construindo Hisrorias, resultado de uma investiga~ao conducente it
obten~ao do grau de mestre em Lingufstica pel a Universidade Nova de Lisboa,
tem como objectivo estudar a organiza~ao aspeetuo-temporal em narrativas de
e para crian~as, foealizando esse estudo na deseri~ao de tres marcadores
aspectuo-temporais: quando, entao e depois. A importaneia destes marcadores
e justificada pelo facto de serem dos "primeiros adverbiais a surgirem na
linguagem das crian~as".
Para alem de um Prefacio, da autoria de Henriqueta Costa Campos, e
de uma Nota Previa da autora, Construindo Historias contem um capftulo
introdut6rio no qual se exp6em a metodologia seguida e os objectivos a atingir,
e onde se referem, em particular, a constru~ao e a organiza~ao do corpus (textos
narrativos de crian~as de 6/7 anos).
Diversos capftulos sao seguidos de anexos on de se apresentam os
enuneiados que eonstituem 0 corpus em analise, tomando assim mais faei]
relacionar os faetos linguisticos e a sua abordagem metalinguistica.
A descri~ao e a explica~ao do funcionamento linguistico dos marcadores
aspectuo-temporais quando, entao e depois (respectivamente, nos capitulos II,
III e IV) sao antecedidas pela apresenta~ao do quadro te6rico no qual a autora
se insere (a Teoria FOllnal Enunciati va de Antoine Culioli) e por considera~6es
linguistieas de caraeter geraJ sobre as categorias linguisticas tempo e aspecto.
Para a caracteriza~ao dos citados mareadores adverbiais, tendo em conta
a multiplicidade de contextos em que podem ocorrem, ao myel do enunciado e
ao nivel da rela~ao entre ennnciados, foi preoeupa~ao da autora estabelecer
nucleos de invariancia: "para cada um dos marcadores buseou-se uma
caraeteriza~ao despojada dos investimentos semanticos que 0 mareador pode
assumir devido aos contextos em que e apreendido". as marcadores sao, deste
modo, entendidos como telIllOS linguisticos que apresentam valores particulares
(variaveis contextualmente) em relayao com vaJores gerais e invariaveis.
Construindo Historias apresenta a vantagem de ser um texto de reflexao
linguistica que perrnite uma aplica~ao produtiva dessa reflexao na actividade
pedag6gica. Sendo a "constru~ao de hist6rias" uma actividade indissociavel
do qnotidiano escolar e nao eseolar das crian~as, a reflexao sobre a organiza~ao
temporal da narrativa que a antora prop6e pode ajndar a compreender aspectos
fnndamentais do ensino-aprendizagem da lingua materna.
Antonio Moreno

172

Revisfa de Letras - UTAD

NoricIAS BIBLIOGRAFICAS

,

Francis Bosseron,Penser l'Education: Quelques
Reflexions pour une Discussion Necessaire,
Vila Real, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro,
1997,68 pp.

Sob 0 tftulo "Penser l'education: quelques r&flexions pour une discussion necessaire", encontram-se reunidos dois textos e um "Avant-propos" que
tentam levantar algumas questoes fidcrais sobre 0 papel do ensino nas nossas
sociedades "desenvolvidas" e, por consequencia, sobre a fun~ao do agente social particular que se denomina professor.
Trata-se de uma entidade instavel- este ultimo -, dentro e it volta da qual
convergem condicionalismos de todas as ordens, entidade que focaliza aten~oes,
exigencias, projectos e tensoes decorrentes do espa~o que pode ocupar numa
sociedade, quando ainda nao caminha para a cristaliza~ao ou, pior, se instala
na sedimenta9ao cujo derradeiro estiidio - e bem sabido - conduz aos "meritos"
e "vantagens" da fossiliza~ao ... do pensamento ...
Os trIOs textos do referido volume relan~am , com prop6sitos diferentes, 0
desafio que representa uma reflexao nutrida numa longa confronta~ao com a
resistencia do real. Qualquer escolha de conceitos, de metodologia, nesta materia
e igualmente uma escolha etica, a pressupo s i~ao de um certo modelo de
humanidade. A militancia, que ressalta com nitidez, no desfgnio em causa, nao
deve no en tanto afugentar 0 lei tor - serio - que assim poden} queixar-se do
di scurso, nem sempre muito flufdo, do corpo do texto principal. Notara, nao
obstante, este leitor avisado, 0 esfor~o dial6gico que sustenta toda a
argumenta~ao que se desenrola tanto no primeiro texto - "Transformation de
l'activite enseignante !? Enjeux didactiques et epistemologiques" - como no
segundo - "Grammaire, qu'en 'faire' ?" - cujo intento incide numa tem atica
particular de uma actividade docente.
Pensar as transforrna90es antropol6gicas em curso, e as suas repercussoes
nas exigencias sociais de formayoes de qualidade, conjecturar sobre uma
actividade docente "ideal" - dimensao ut6pica sem a qualja nao valeria a pen a
continuar, e, sublinha-se, unica via para reconhecer a diversidade criativa do
acto educativo - coloca a necessidade de distinguir 0 can\cter eminentemente
complexo da actividade docente e, por conseguinte, da incontomavel obrigayao
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de conceber os alicerces de uma forma9ao inicial (e continuada) para a
complexidade.
o desenvolvimento das aptidoes simb6licas, cognitivas, imaginativas dos
homens, da sua interven9ao informada, inteligente e profundamente concertada
e democratica, na produ9ao e na conduta da vida social e politic a constitui a
aposta central da educa9ao e da fOllna9ao. Aposta tao pouco olvidavel quando
nao emuito diffcil, identificar debaixo da abundancia de "infOImac;ao", 0 velho
sonho, de urn punhado de poderosos, de um internamento "correctivo" ideal de
milhares de homens, funcionando sem obstaculos nem inconvenientes, numa
perfei9ao silenciosa : constru9ao onfrica que nao passaria de ordem e castigo,
medida exacta das penas, piramide orgrnizada de tarefas e puni90es - 0 melhor
possivel de todos os mundos do mal - regida pel a ideologia do "trabalho
puro", ainda ha pouco resserenada pelo "fim da hist6ria" decretada
conjuntamente com a motte de lan90s inteiros da experiencia humana.

-" -', ",
'."".'

~.~~!~~.-

Jose Esteves Rei, Curso de Redacffio 1. A Frase;
Curso de Redacffio II. 0 Texto;
Porto, Porto Editora, 1995,
128 e 192 pp.

No primeiro volume, sao abordados temas como a estrutura da frase, a
pontua9ao, a ortografia e a acentuac;ao. Destinado, sobretudo, a estudantes dos
diversos graus de ensino e aos professores de Lingua Portuguesa, este livro
visa "articular, de forma correcta e progressiva, as etapas da produ9ao e da sua
aprendizagem e ensino".
o segundo volume econstituido por uma tipologia de textos que abarca
tres grandes areas da vida actual: a Escola, que produz e consome uma escrita
cuja finalidade e cada vez menos clara, tanto para ela como para a sociedade; a
Comunica9ao Social, cuja escrita e leitura, teoricamente, estariam a cargo da
anterior, mas que, na pratica, observamos estar lange de ser cumprida tal tarefa;
a Empresa e qualquer institui9ao, nas quais uma tipologia textual se encontra
em renovac;ao permanente, seguindo, de perto, as necessidades da vida con creta,

1

Reconhecera, aqui, urn "descarninho" (as facilidades da escrita) do rnito do internarnento.
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e de cuja aprendizagem a escola ou se encontra afastada ou desconhece as
cores da autenticidade e do realismo que a enformam.

Maria da Assunc;iio Morais Monteiro,
Romantismo e Realismo no Amor de Perdiriio,
Vila Real, Universidade de
Tras-os-Montes e Alto Douro
Da autoria de Maria da Assun9ao Morais Monteiro, foi publicada a obra
Romantismo e Realismo no Amor de Perdiriio, Vila Real, Universidade de
Tnis-os-Montes e Alto Douro, 1996.
Trata-se de uma 2' edi9ao da obra publicada na Serie Ensaio, n.o 3, em
1990, na qual a Autora come9a por se referir aos conceitos de Romantismo e
Realismo- Naturalismo para, em seguida, levantar algumas questoes
relacionadas, por um lado, com a posi9ao de Camilo Castelo Branco face ao
Romantismo e Realismo-Naturalismo e, por outro lado, com a presen9a de
caracterfsticas
destas esteticas no Amor de Perdiriio.
,
E de salientar a aproxima9ao que e estabelecida entre a posi9ao camiliana
face ao Realismo-Naturalismo, no prefacio da 5' edi9ao do Amor de Perdiriio,
e a carta do pai de E9a de Queir6s, pela semelhan9a de preocupa90es com 0
publico feminino e ainda com a fala da personagem Alencar de as Maias, pela
maneira como a literatura realista-naturalista e encarada: uma literatura
"larrimiria", "de excremento", que mosrra as pustulas socia is.
A restante parte da obra, cerca de cinquenta por cento, e dedicada ao
estudo do Romantismo no Amor de Perdiriio e it problematica, formulada em
tellnos de interroga9ao, da presen9a do Realismo-Naturalismo na obra. A nosso
ver, trata-se da parte mais importante e inovadora do rrabalho, ja que a Autora
mostra com pertinencia passagens da obra ern que existem caracterfsticas
pr6prias de cada uma das esteticas, tendo 0 cuidado de documentar as
afirma90es feitas com cita90es textuais.
Finalmente, numa Conclusao, e feita uma sfntese nn qual se constata
que, ainda que haja aspectos mais pr6ximos ou mais distantes das esteticas
Romantica e Realista-Naturalista noAmor de Peldiriio, Camilo Castelo Branco,
apesar das varias questoes levantadas nos paratextos e ao longo do texto
ficcional, na altura da publica9ao do Amor de Perdiriio ainda se enconrra, em
termos ideologic os, bastante afastado da estetica realista-naturalista, como e
referido pelaAutora, embora mais tarde tenha escrito obras nas quais "evidencia
a assimila9ao [... J das tendencias da nova escola".
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Teixeira de Pascoaes e 0

Rui Dias Guimariies,
Iberismo Espiritual - metamorfoses
embriolllirias da renascenfa,
Vila Real, Universidade de
Tras-os-Montes e Alto Douro,
1996,165 pp.

o tema do estudo de Rui Dias Guimaraes e 0

iberismo espiritltal de
Teixeira de Pascoaes e a espiritualidade iberica do Renascimento enquadrado
no amplo quadro de referencias do registo de espiritualidade em literatura.
Tern por objectivos seleccionar, articular e aplicar uma metodologia
interdisciplinar com princfpios e teorias filos6ficas, antropol6gicas,linguisticas
e litenirias com vista a analise e crftica do registo de espiritualidade dos
principais escritores misticos ibericos do Renascimento e 0 seu relacionamento
intertextual com Unamuno e Pascoaes.
A metodologia aplicada recorre da metodologia geral de investiga~ao e
metodologias especfficas nas quais relaciona 0 delineamento filos6fico da
coincidentia opositorum (Lupasco), antropol6gico das estruluras m(sticas do
imaginario (Durand),linguistico de s(mbolo, eixo semantico, campo simb6lico,
aspectos lexicais e semanticos (Greimas, Lyons), literarios e poeticos de
conota,Go, categorias ret6ricas, discurso literario (Barthes, Todorov),
intertextualidade (Kristeva), perspectivas especializadas sobre mistica (Garcia
,
Palacios, M. Jesus Mancho, Helmut Hatzfeld, Melquiades Andres, Angel
Marcos). Dias Guimaraes estuda autores como Sao Joao da Cruz, Santa Teresa
de Jesus, Santo Inacio de Loiola, Frei Agostinho da Cruz, Diogo Bernardes,
Camoes, Frei Heitor Pinto, Frei Tome de Jesus, Guerra Junqueiro, Unamuno e
Teixeira de Pascoaes. Traz it luz quatro pequenos e emblematic os ineditos de
Teixeira de Pascoaes e apresenta 0 iberismo espiritual como fruto da rela,ao
intertextual com Unamuno, Junqueiro e a espiritualidade iberica do
Renascimento.

Olinda Santana
Foral Manuelino de Vila Real: IntrodufGO, transcrifGo e notas
transcrifGo
e
glossdrio
Foral Mallllelino da Terra de Rossas: leitura,
,
Um estudo estatlstico-lexical das Eclogas de Bernardim Ribeiro
Universidade de Tras os Montes e AJto Douro

o livro Foral Manuelino

de Vila Real: introdu<;lio, transcri<;lio e
notas, da autoria de Olinda Santana, docente da cadeira de Hist6ria da Lingua
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Portuguesa na Sec9ao de Letras da UTAD, e no dizer de Vale Moutinho
"Documento fundamental para 0 estudo da identidade hist6rica da capital
transmontana" Diano de Notfcias (24 de Abril 1995). A edi9ao e da Universidade
de Tnis-os-Montes e Alto Douro, Camara Municipal de Vila Real, Governo
Civil do Distrito de Vila Real, Regiao de Turi smo da Serra do Marao. livro e
constituido por: descri9ao do foral manuelino, exemplar da Camara de Vila
Real e Registo inserto no LIURO DE FORAES NOUOS DA COMARCA
DE TRALLOS MONTES, f. 47 v.o - 49 r.o, enquadramento hi st6rico,
tran scri9ao das duas vers6es do foral manuelino, glossario, reprodu,6es
fotograficas e bibliograficas e bibliografia. Esta obra destina-se em primeiro
lugar, aos vila-realenses, mas tambem aos transmontanos e a todos os leilOres
de outras regi6es que se interessem pel a Hist6ria Local.
o Foral Manuelino da Terra de Rossas: leitura, transcri,iio e
glossa rio, da mesma autora, foi editado pel a Junta de Freguesia de Rossas e
Municipio de Vieira do Minho, igualmente no ano 1995. Domingos Mangas,
Presidente da Junta de Freguesia de Rossas , no "Limiar" da obra afirma: "a
popula9ao de Ro ssa s disp6e de urn primeiro e deci si ve elemento de
conhecimento da sua Hist6ria e de seus costumes antigos." Este livro ecomposto
por: breve enquadramento hist6rico, leitura do Registo do Foral Manuelino,
incluido no LIURO DOS FORAES NOUOS DE ENTRE DOURO E
MINHO, f. 124 r.o - 125 v.o; transcri9ao do Registo em duas vers6es, glossario
e bibliografia. Este trabalho destina-se, sobretudo, it popula9ao de Rossas , aos
minhotos e aos leitores de temas de Hist6ria local em geral.
,
A publica,ao - Urn estudo estatistico-Iexical das Eclogas de
Bernardim Ribeiro, da mesma autora, editado na Serie Didactica - Ciencias
Sociais e Humanas, 6, da UTAD, em 1995, e urn trabalho essencialmente
didactico, que tern como principal finalidade alertar para a necessidade de se
proporcionar forma,ao em informatica e estatfstica aos alunos das Licenciaturas
de Letras. Destina-se a esses mesmos alunos e a todos aqueles que pretendem
iniciar-se numa metodologia de analise estatfstica descritiva no ambito das
Ciencias Sociais e Humanas.

a
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Henriqueta Maria Gon~alves,
A Imagem da Franfa na Obra Queirosiana pos 1888,
Literatura Portuguesa.

A Imagem da Fran,a na Obra Queirosiana pas J 888 procura conhecer a
representayao queirosiana da Franya em diferentes dominios, pela analise
detalhada dos diversos textos, registar as alterac;oes que essa representac;ao vai
sofrendo de 1888 ate ao fim da produyao queirosiana e verificar se a representac;ao ocorre de modo diferenciado nos textos ficcionais e nao-ficcionais.
Do jufzo crftico sobre a realidade francesa, circunscrito a uma forte
dimensao pragmatic a, verificado no registo cronfstico de Eya de Queir6s, e
possivel partir para urn universo de forc;as que se constr6i atraves de situac;oes
mais ficcionalizadas, geradoras de universos paralelos que defluem das
judicayoes, universos que tambem eles pretendem agir, conduzir 0 leitor para
os sentidos pretendidos. Cria-se, desta fOlllla, uma tensao complementar entre
o registo cronfstico e 0 romanceado, no que diz respeito it imagem da Franya,
tensao esta representada pel a dicotomia presente/ausente, ou seja, a Franc;a
com a qual 0 Autor contacta no seu dia a dia e 0 Portugal ausentado,
mas
,
sempre presente no interior do sujeito de quem parte a representac;ao. E it luz
desta ten sao que ocorre a tendencia para 0 discurso
de caracter profetico, quer
,
na cr6nica, quer no romance ou no conto. E perante "urn fim de seculo que e
urn fim de Mundo", como Ec;a de Queir6s diz em Notas Contemporaneas, que
se nos revela urn Autor crente no devir hist6rico do Homem, em geral, e do
frances ou do portugues, em particular.

Maria da ,Assunl,'ao Morais Monteiro
GENESE E ESCRITA DO CONTO NO DIARIO DE MIGUEL TORGA
Literatura Portuguesa
,

Trata-se de urn trabalho estruturado em Ires partes: as duas primeiras
dedicadas ao conto e ao diario, respectivamente, nas quais e feito urn estudo
destes dois generos, fundamental para 0 desenvolvimento do tema. A terceira
parte e dedicada a Miguel Torga e a sua escrita diarfstica .
Cada uma das partes encontra-se subdividida em capftulos e, assim, na I
Parte, 0 Capitulo I edestinado ao conto em geral, onde se mostra a longa tradiyao
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deste genera do modo narrativo, sao apresentados alguns pressupostos te6ricos,
tipologias de conto e se prapoe uma ciassificac;ao tipo16gica.
No Capitulo II pracede-se a urn inventiirio diacr6nico da produc;ao
contistica em Portugal.
A II Parte e dedicada ao diario, genera de tradic;ao mais recente e com
uma expansao tardia. Nesta II Parte encontramos uma estrutura semelhante it
da primeira, com do is capftulos.
No Capftulo I sao focadas as circunstancias do aparecimento e divulgac;ao
do diiirio como genero e e feita uma fundamentac;ao te6rica.
a Capftulo II e dedicado it produc;ao diarfstica em Portugal, sendo focados
os varios tipos de diiirio, em func;ao de caracterfsticas tematico-estruturais.
A ill Parte, que abrange urn mlmero de paginas consideravelmente maior
do que as anteriores, e dedicada a Miguel Torga e ao seu Diorio, e nela se
estuda a presenc;a do conto em textos diarfsticos do Autor. Esta parte e constitufda
por quatro capftulos.
No Capftulo I sao focados aspectos biograficos do Diorio que poderao
estar em conexao ou reflectir a necessidade de recurso 11 escrita de urn diario
para comunicar consigo pr6prio e com oleitor.
No Capftulo II e levantada a questao do pioneirismo e inovac;ao de Torga
na actividade de redacc;ao e publicayao de textos diarfsticos em Portugal; e
focado 0 problema da autenticidade/autoficc;ao, passando pelas preocupac;oes
evidenciadas pelo Autor com a sua escrita.
a Capftulo IJl diz respeito it genese e escrita do conto no Diorio torguiano,
sen do analisado urn corpus textual seleccionado, revelador da propensao de
Miguel Torga para a escrita do canto.
Finalmente, no Capitulo IV, dedicado it especificidade do Diorio de
Torga, sao levantadas algumas questoes em torno da presenc;a de textos
embrioniirios de contos no Diorio, e apresentada uma tese explicativa e sao
feitas reflex6es acerca do ser e nao ser do Diorio torguiano. Por fim,
apresentada uma ConcJusao.

e

Jose Esteves Rei,

Retorica e Prtiticas de Produfiio Textual na Sociedade e na Escola.
Contributos para a Didtictica da Escrita: no final do Ensino Secundtirio inicio do Superior,
Didactica das Llnguas

a

trabalho e constitufdo par tres partes com a s tftulos seguilltes.
I Percursos de Teorizariio Retorica: da sociedade aescola. A ideia fundamen-
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tal e a de que a sociedade coloca it lingua determinados desafios cuja solu,ao.
no tempo. se vai cristalizando em formas ret6rico-discursivas que nao se
substituem . mas que correspondem ao alargamento do espa,o linguistico-textual. Temos assim. diacronicamente. tres ret6ricas: a classica. constituida na
Antiguidade Chissica e mantendo ate hoje 0 seu espa,o e a sua pertinencia; a
literaria. surgida no seculo XVI com a constitui<;ao do Estado moderno e cuja
evolu,ao vai da forma,ao do cortesao/funcionario it institui,ao literaria dos
nossos dias; e a comunicalivo-funcional. hoje em constitui,ao dentro das
empresas. das institui,oes e das organiza,oes.
II. Pralicas escolares aeluais de produr;iio de lexto e seus agentes. Nela
sao estudados os resultados de inqueritos a alunos que terminaram 0 12° ana
em 1993. a docentes do secundario. nos dois anos anteriores. e a profess ores
reformados.
Ill. Proposta de princfpios melodol6gicos para renova{,iio das pralicas
escolares de escrila. Aqui sao apresentadas linhas mestras a ter em conta na
didactica actual da escrita.

Carlos da Costa Assun~ao
Para uma Oramatologia Portuguesa

Linguistica Portuguesa
A tese, intitulada Para uma Oramal%gia Portuguesa , consta de tres
volumes, sendo 0 primeiro respeitante 11 edi,ao crftica da "Arte da Gramatica
da Lingua Portuguesa" de Ant6nio Jose dos Reis Lobato (1770), que iniciou a
oficializa,ao deste ensino nas escolas. a partir da reforma pombalina.
o segundo ex pi ora 0 contributo de Lobato para 0 estudo do
gramaticalismo de setecentos,ja sob a influencia iluminista, ainda que moderada
por entao.
o ultimo diz respeito a urn conjunto de anexos de requerimentos,
pareceres da Mesa Censoria e outros documentos colacionados com a obra de
Ant6nio Pereira de Figueiredo que parece levar it conclusao de que Ant6nio
Jose dos Reis Lobato nunca existiu, e seni, com grande probabilidade, um
pse udonimo do pr6prio Ant6nio Pereira de Figueiredo. uma vez que a
"Gramatica Portuguesa" de Lobato e a "Gramatica Latina" de Figueiredo se
desenvolvem da mesma forma e quase sempre com as mesmas palavras .
Isto, alem do acervo de documentos acima aludidos, que sao de modo a
fundamentar com bastante probabilidade a hipotese posta agora pela primeira
vez por Carlos da Costa Assun<;ao.
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COLOQUIOS, CONGRESS OS E CONFERENCIAS
16-19 de Abril, 1998, Pennsylvania, USA
LSRL28
XXVIII Linguistic Symposium on Romance Languages
LSRL 28 Organizing Committee
Marc Authier, Barbara Bullock & Lise Reed
Department of French
The Pennsylvania State University,
Room 325, Borrowes Building,
University Park, PA 16802-6203, USA
Tel.: (814) 863-2814
h tlp://www.psu.edullsrl/
e-mail: LRSL@psu.edu
Abstracts: 28 de Novembro, 1997
5-9 de Maio, 1998, Evora, Portugal
SILF 98
XXII Col6quio Internacional de Lingufstica Funcional
Comissao Organizadora do XXII Col6quio Int. de Lingufstica
Funcional
Departamento de ,Lingufstica e Literaturas
Universidade
de
Evora
,
700 I Evora Codex, Portugal
Tel.: (066) 74 46 75 / 76
Fax: (066) 74 25 97
e-mail: SILF98@evunix.uevora.pt
20-22 de Maio, 1998, Moscovo, Russia
III Encontro da Associa~ao de Estudo da Lingua e Cultura dos Pafses
Lus6fonos (Russia)
Marina Kossarik au Dmitrii Gurevitch
Catedra Camoes, 10 Ediffcio das Humanfsticas
MGU, Vorobiovy Gory
119899, Moscovo, Russia
Tel.: (007095) 939 3277 / 93932 15
Fax: (007 095) 939 55 96/939 56 02
e-mail: camoens@philol.msu.ru
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9-13 de Mar/;o, 1998, Londres, Inglaterra
II Cimeira Mundial sobre a televisao para crian~as
Fax: 0044 171 924 17 90
E-mail: eventorg@easynet.com.uk

27-30 Mar/;o, 1998, Thessaloniki, Grecia
International Conference on Motivation
E-mail: efklides@olymp.ccf.auth.gr

15-18 de Abril, 1998, Sorbonne, Paris, Frans;a
4" Bienal da educas;ao e da forma~ao
Tel: (I) 39172754
Fax: (I) 39 17 27 90
E-mail : biennal@inrp.fr

29 de Junho-l de Julho, 1998, Ankara, Turquia
•

FSMNLP'98 - Intern. Workshop on Finite State Methods in Natural
Language Processing
FSMLP' 98 - Department of Computer Eng. Of Bilkent
University
Bilkent, Ankara TR - 06533 Turquia
Abstracts: 16 de Janeiro 1998
E-mail: fsmnlp98@cs.bilkent.edu .tr

2-4 de Julho, 1998, York, Inglaterra
LABPHONG6 - 6th Conference on Laboratory Phonology
Department of Language and Linguistics Science - University
of York
York, Y OJ 5DD, United Kingdom
Tel: +44 1904 43 26611266412667
Fax: +44 190443 2673
E-mail: labphon6@york.ac.uk
Web: http://www.ac.ukl.. langI5/1obphon.html

184

Revista de Letras ~ UTAD

6-9 de Julho, 1998, Amsterdao
ICFG8 - 8th International Conf. On Functional Grammar
[CFG8 Organizing Committee
Faculteit der Letteren, Vrije Uni versiteit, De Boelelaan, 1105,
1081
HV Amsterdam, The Netherlands
Fax: +31 20 444 6500
E-mail: [CFG8@let.vu.nl
Abstracts: [5 de Janeiro [998

22-25 de Abril, 1998, Logrono, Espanha

•

16th AESLA Conference
Javier Martin (secretary), Departamento de Filologias Modernas
Ediffcio Quintiliano, C/ Ciguena, 60-26004, Logrono, La Rioja,
Espanha
Tel: 941 2994251299433
Fax: 941 299419
E-mail: javier.martin@dfm .unirioja.es

10-14 de Agosto, 1998, Montreal, Canada
COLING-ACL'98 - 17th IntI. Conference on Computational Linguistics
E-mail : coling-acl98@iro.umontreal.ca
Web: http://coling-acl98. iro. umontreaI.ca
Abstracts: 30 de Janeiro 1998

2-5 de Setembro, 1998, Manchester, UK
4th Romani Linguistics Conference
Romani Linguistics Conference-Department of Linguistics,
Univ. of Manchester,
Oxford Road, Manchester - M 13 9PL, UK
Tel: +44 161 2753975 (Yaron Matras)
Fax: +44 161 2753975
E-mail: y.matras@man.ac.uk
Abstracts & Registrations: 15 de Fevereiro 1998
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10-12 de Setembro, 1998, Paris
EUROSLA - The 8th Annual Conference of the European Second
Language Association
Foster-Cohen/B uxton
EUROSLA 8 Organising Committee, The British Institut in Paris
9-11, Rue de Constantine - 75 340 Paris, Cedex 07, France
E-mail: Buxton @ext.jussieuJr
Web: http://www.bip.lon.ac.ukleurosla8
Abstracts: 1 de Abril de 1998

30 de Nov.-4 de Dez., 1998, Sydney, Australia
ICSLP98 - 5th International Conference on Spoken Language Processing
ICSLP'98 Secretariat - GPO Box 128, Sydney, NSW 200 I,
Australia
E-mail: icslp98 @one.net.au
Web: http://cslab.anu.edu.aulicslp98
Abstracts: 1 de Maio de 1998
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