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COMUNICAÇõES 
 
Historiografia Linguística e Feminismo. A epistemologia do ponto de vista 
 

Cristina Altman (USP- CEDOHC) 

A partir da hipótese de que o gênero do enunciador/cientista é uma categoria 

pertinente para a análise da produção/recepção do conhecimento científico em 
determinado momento histórico, revisita-se a geração dos scholars que 
participaram do projeto de institucionalização da disciplina Linguística no Brasil, nas 
décadas de 1960-1970. O diálogo entre as epistemologias feministas e a 
historiografia promove, de um lado, a revisão de epistemologias tradicionais do 
fazer científico, como universalismo, neutralidade e objetividade. De outro, 
possibilita (re)ver o conhecimento científico não apenas do ponto de vista dos seus 
produtos, mas também, e principalmente, do ponto de vista dos seus processos de 
produção, tal como foram autorizados pela comunidade (científica) que os legitimou. 
Dito de outra maneira, trata-se de introduzir na análise historiográfica de um campo 
do conhecimento fatores geralmente considerados marginais à atividade científica 
stricto sensu, como aqueles socialmente situados, isto é, aqueles ligados à história 
e às relações sociais. Como pressupostos teóricos, utilizo a teoria e a metodologia 
da Historiografia Linguística, tal como apresentada em Altman (2019); a 
‘epistemologia do ponto de vista’ de Harding (1993) e o ‘perspectivismo’ de Giere 
(2006). Os dados que fundamentam a análise proposta foram extraídos de Altman 
(2004) e Altman & Lourenço (2021). Assim, partindo do pressuposto de que a 
historiografia linguística “tem como objeto a história dos processos de produção e 
de recepção das ideias linguísticas e das práticas delas decorrentes”, o presente 
trabalho revisita a interpretação historiográfica anterior, introduzindo um novo 
parâmetro de análise ‘interna’ do material observado: o constructo social 
homem/mulher, como tipos diferentes de enunciador/linguista que deixam marcas 
diferentes, portanto, nos objetos que selecionam, observam e descrevem.  
 
Palavras-chave: Linguistas brasileiros. Historiografia linguística. Gênero 
 
Referências: Altman, Cristina. A pesquisa linguística no Brasil 1968-1988. 2ª ed. São 
Paulo: Humanitas, 2004. Altman, Cristina. História, estórias e Historiografia da 
Linguística brasileira. In: Bastista, R. (org.). Historiografia da Linguística. São Paulo: 
Contexto, 2019, p. 19-43. Altman, Cristina & Julia Lourenço. Outro ponto de vista: 
uma historiografia linguística feminina. Trabalho a ser proferido in Altman, C. 
(coord.), Workshop Historiografias da Mudança Linguística no Brasil, no âmbito do 
V Congresso Internacional de Linguística Histórica (CILH), em homenagem a 
Charlotte Galvez e Mary Kato. Campinas, 19-23 de julho de 2021. Giere, Ronald N. 
Scientific Perspectivism. Chicago: University Press, 2006 Harding, Sandra. Rethinking 
Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity? In: L. Alcoff and E. Potter (orgs.). 
Feminist Epistemologies. New York/London: Routledge, 1993. 
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Ensino de gramática na década de 80: reflexões e interpretações 
historiográficas em Francchi, Perini e Bechara 
 

Carlos H T de Araújo (Mackenzie-Doutorado) 
Jéssica Máximo Garcia (Mackenzie-Doutorado) 

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo de Oliveira Batista (Mackenzie/CNPq) 

Esta apresentação pretende, de maneira concisa, divulgar e expor a emergência de 

uma investigação historiográfica a fim de evidenciar como a ciência da linguagem e seu 
pensamento estão presentes em três obras da década de 1980, a saber: Ensino de 
gramática. Opressão? Liberdade?, de Evanildo Bechara; Criatividade e gramática, de 
Carlos Franchi e Para uma nova gramática do português, de Mário Perini. A seleção 
desse corpus de análise tem como critério a atualidade dessas obras em relação à atual 
discussão do ensino de gramática normativa no ensino básico. Nas décadas de 1970 e 
1980, o ensino de gramática começa a deixar de ser prioridade e a língua portuguesa, 
assim como outras disciplinas, sofre mudanças em virtude da nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei nº 5692/71). Além disso, a concepção de língua, que até então 
prevalecia pela gramática, passou a ser considerada pela teoria da comunicação (uso 
da língua por um olhar mais pragmático e utilitário) e outras teorias linguísticas em voga 
ou em surgimento à época. Nesse período, surge a polêmica sobre ensinar ou não 
ensinar a gramática normativa na escola. Os textos escolhidos, para ensino em sala de 
aula, não eram mais apenas literários, mas também aqueles presentes nas práticas 
sociais rotineiras: jornais, revistas, HQ, publicidade. Ademais, nas faculdades de Letras, 
no Brasil, estudava-se apenas Filologia e Dialetologia, apenas posteriormente (a partir 
de 1962), constituem-se de diferentes maneiras práticas institucionalizadas de fato de 
ensino da linguística como disciplina acadêmica (ainda que tenha havido práticas 
pioneiras na década de 1930, por exemplo). Em Altman (1998), entende-se a emergência 
e o surgimento de uma ciência da linguagem que impactou não só o meio acadêmico, 
mas também a visão pedagógica e didática do ensino de língua, por meio de avanços e 
revisões nos modelos tradicionais de ensino, principalmente de gramática normativa. 
Na década de 1980, a partir de questionamento e de reflexões sobre o ensino de 
gramática normativa, grandes estudiosos da gramática e da linguística questionaram a 
maneira pela qual o ensino de gramática normativa se dava no ensino básico, percebe-
se que o foco no saber da língua não era efetivo para o aluno conseguir aplicá-la em 
contextos múltiplos do cotidiano. Dessa forma, também, objeta-se a eficácia do ensino 
de língua, uma vez que se idealizava, apenas, uma língua padrão em detrimento do uso 
prático e efetivo da linguagem. Parte-se, neste trabalho, de uma investigação 
historiográfica com o intuito de entender o horizonte de recepção e de modificações em 
torno de uma visão normativa do ensino de gramática no Brasil. Entende-se que a teoria 
da Historiografia da Linguística seja necessária justamente por causa da elaboração de 
um percurso de compreensão teórico-didático que ainda se faz basilar nos meios 
pedagógicos: como educar e orientar alunos para serem protagonistas no processo de 
aprendizagem de língua materna. A análise, neste trabalho, tem como fontes históricas 
três livros de grande circulação nos meios acadêmicos e de três autores consagrados 
também. Além disso, ao lidar com esses documentos textuais e com seus autores, 
enseja-se entender e construir uma rede complexa de verificação de influências não 
apenas acadêmicas, mas também sociais, culturais e políticas. Esses livros se tornam 
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vestígios de uma tentativa de ruptura com uma tradição assaz arraigada no ensino de 
gramática no Brasil. Nesta investigação, assume-se uma objetividade relativa ao se 
interpretar os pressupostos e as teses postas nos livros, pois se procede de uma ampla 
perquirição: posição direta ou indireta da fonte; intencionalidade voluntária ou 
involuntária do autor; qualidade cultural e material; serialidade ou não nas rupturas. 
Entende-se que esses autores selecionados possam ter assumido, durante a escrita dos 
livros, posições ideológicas e circunstanciais distintas. Pode-se analisar, por exemplo, 
por uma verificação bibliográfica, a recepção teórica que margeia o pensamento teórico 
e metodológico do autor. Para mais, busca-se qual seria a intencionalidade (seja 
voluntária, seja involuntária) dos autores em assumir um posicionamento “radical” 
frente a uma tradicional e legitimada posição gramatical no Brasil. Já que são fontes (ou 
documentos) impressos e, ao mesmo tempo, com certa diversidade por se tratar de três 
autores diferentes, enseja-se confrontá-los analogamente para reconhecer as 
divergências e as convergências em suas retóricas, a fim de entender uma possível 
formação de grupos de especialidade teórica. A partir desse cenário, pretende-se 
analisar as três obras selecionadas com base nos seguintes questionamentos: (i) como 
esses livros rompem com a imagem do ensino de uma gramática apenas de cunho 
normativo? (Além disso, por que se optou por uma retórica de 
ruptura/descontinuidade?); (ii) Como as contribuições desses gramáticos e linguistas 
perduram até hoje? (os questionamentos desses gramáticos/linguistas ainda ecoam nos 
materiais didáticos e nos pensamentos pedagógicos no século XXI ao se discutir o 
ensino de gramática normativa?); (iii) Como deve ser a atitude do professor diante de 
novas orientações que estavam sendo recebidas na época em que os livros foram 
escritos? (Como se atualizar pedagogicamente, tendo em vista a profusão de ideias 
linguísticas e como adaptá-las ao material didático em sala de aula?). Dessa forma, uma 
reconstrução e um mapeamento historiográfico interessa-se por uma interpretação 
configurada em problemas (neste caso, educacionais e científicos) de determinada 
época para entender os ecos e as reminiscências no presente atual. Sendo assim, 
deseja-se refletir sobre as dinâmicas gramaticais num aspecto social, educacional, 
cultural e político. A história, portanto, é feita de continuidade e de descontinuidade e, 
neste trabalho, procura-se analisar a ruptura e os embates com a formação de tradição 
do ensino de gramática normativa. Por isso, os livros, aqui selecionados, podem ter 
iniciado e preservado a circulação de uma visão de descontinuidade acerca do ensino 
gramatical. Por consequência, analisam-se as concepções teóricas de língua portuguesa 
e da gramática, no que tange à transmissão e à seleção de conteúdos em sala de aula e, 
do mesmo modo, reconta-se, por meio de uma análise interpretativa, a história do 
ensino de língua portuguesa e sua materialização nos manuais e livros didáticos 
destinados aos professores e aos alunos; por fim, contextualizam-se motivações 
políticas (em termos educacionais) e socioculturais. Para alcançar esses objetivos, 
utilizam-se os três princípios de Konrad Koerner: princípio de contextualização, princípio 
de imanência e princípio de adequação para se compreender as teses discutidas pelos 
autores nos livros de análise. Além disso, constrói-se uma narrativa historiográfica para 
se compreender a problemática do ensino de gramática na década de 1980 por meio 
de duas categorias de observação: argumento da influência, para que se compreendam 
as ideias linguísticas em voga à época; e, também, a questão da recepção, como essas 
ideias linguísticas, que colocaram em perspectiva a discussão sobre o ensino de 
gramática tradicional, foram recebidas por estudiosos da linguagem. Dessa forma, 
podemos entender o clima de opinião (dimensão social) em relação aos 
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questionamentos de uma disciplina tradicional e normativa frente a avanços científicos 
advindos de outros países, principalmente, dos Estados Unidos e da Europa. O 
conhecimento sobre a linguagem é constantemente revisitado, no entanto sabe-se da 
problemática em relação à preservação de uma língua modelar para o uso em 
sociedade, investiga-se, portanto, a circulação de novas ideias linguísticas para se 
propor, tendo em vista os livros analisados, uma possível retórica de ruptura (tentativa 
de descontinuidade da gramática normativa como prática pedagógica). Sendo assim, 
como as ideias do Estruturalismo, da Semântica, da Pragmática e do Funcionalismo 
contribuíram para um fazer pedagógico em ensino de língua portuguesa menos 
tradicional no Brasil. A teoria da Historiografia da Linguística é assaz essencial para a 
construção e compreensão de uma narrativa sobre a preliminar tentativa de ruptura no 
pensamento do ensino de gramática normativa no Brasil, na década de 1980. Adotam-
se, para essa narrativa, os parâmetros content-oriented e context-oriented. Foca-se 
naquele para o conteúdo – proposição de uma ruptura com o tradicional – materializado 
nos livros de análise, ou seja, quais estratégias e argumentos foram usados para 
persuadir o leitor; por fim, neste para entender a circulação de livros com retóricas que 
rompem com a visão tradicional de gramática normativa. Como aporte teórico, 
considera-se para a análise, também, a proposta de Swiggers (2020), que sugere um 
modelo descritivo-explicativo para a dinâmica da linguística que supõe quatro camadas 
ao lidar com a investigação histórica: uma camada teórica, uma camada técnica, uma 
camada documental e uma camada contextual-institucional. Considerando o estudo 
das três obras selecionadas, a dinâmica de camadas pode apresentar alguns benefícios: 
assimilar e caracterizar as mudanças teóricas, as mudanças no nível documental e as 
ocorrências linguísticas que permeiam, por exemplo, o ensino de língua portuguesa. À 
vista disso, as camadas auxiliam, nesta pesquisa, a nossa compreensão sobre os 
desenvolvimentos que ocorreram na história da linguística e do ensino de gramática na 
escola básica. Desse modo, conseguimos verificar que há uma mudança quando a 
ciência da linguagem é inserida na escola e que, essa inserção, altera a maneira de 
ensinar gramática. Além disso, podemos considerar que a documentação linguística foi 
alterada conforme o momento, por exemplo, os livros didáticos passaram a apresentar 
um conteúdo conforme o contexto de uso da língua em diferentes práticas do cotidiano. 
Por fim, o cenário linguístico brasileiro interferiu na concepção de gramática que se 
pretendia inserir nas salas de aula.  
 
Palavras-chave: Historiografia da Linguística. Gramática. Ensino.  
 
Referências: ALTMAN, Cristina. A pesquisa linguística no Brasil 1968-1988. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 1998. BATISTA, Ronaldo de Oliveira. Introdução à historiografia 
da linguística. São Paulo: Cortez, 2013. BECHARA, Evanildo. Ensino de gramática. 
Opressão? Liberdade? 11. ed. São Paulo: Ática. FRANCHI, Carlos. Criatividade e 
gramática. São Paulo: SE/CENP, 1991. LOPES, Edward. Fundamentos da linguística 
contemporânea. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 2008. NEVES, Maria Helena de Moura. 
Gramática na escola. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2011. SOARES, Magda. Português na 
escola: história de uma disciplina curricular. Materiais escolares: história e sentidos. 
Revista de Educação AEC. Brasília, vol. 25, nº 101, out/dez. de 1996 PERINI, Mário A. Para 
uma nova gramática do português. 5. ed. São Paulo: 1991, Ática. PILETTI, C.;PILETTI, N. 
História da educação: de Confúcio a Paulo Freire. São Paulo: Contexto, 2018. 
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Torá, Namus e Evangelho em árabe, lexicologia e apologética islâmica do 
hebraico, siríaco e grego para a língua árabe 
 

Julio César Cárdenas Arenas (Universidad Complutense de madrid- Doutorado) 
Orientador: Josep Puig Montada (Universidad Complutense de Madrid) 

O trabalho conduz um estudo de caso dos termos Torá (Taurah) e Evangelho (Injil) da 

tradição lexicológica árabe e fontes primárias árabes na literatura apologética e 
teológica islâmica, em comparação com dicionários modernos de línguas bíblicas; os 
termos de análise são: 1. O termo hebraico Torá, juntamente com suas traduções para 
o grego (nomos), siríaco (namus), samaritano (turari), aramaico (nimus) e árabe (taurah). 
2. O termo grego Evangelho e seu correspondente siríaco (Aunjiliun), hebraico (bishurah) 
e aramaico (uraiati) em relação aos termos árabes (Injil, bisharah). Esta análise literária 
do discurso apologético e da teologia islâmica enfoca as fontes primárias medievais do 
Ibn ?azm (994-1064), Ibn Taymiyah (1263-1328) e Ibn al-Qaiym (1292-1350). Ela usa a 
tradição lexicológica árabe e a compara com os dicionários lexicológicos e teológicos 
hebraico, grego e siríaco, a fim de mostrar a história das palavras a partir da perspectiva 
da lexicologia comparativa multilíngue, da exegese bíblica e da cultura islâmica, bem 
como para iniciar um caminho de pesquisa na historiografia da lingüística árabe.  
 
Palavras-chave: lexicologia árabe, lingüística comparativa, línguas semíticas, historiografia 
linguística árabe 
 
Referências: 1. Al-Shahrastani, Abu al-Fath. 2019. Al-Milal wa al-nihal [El Libro de los 
Credos y las Sectas], Cairo/al-Ria: Dar al-Balad/Dar al-Fadilah. 2. Baumgartner, Walter, 
trad. Richardson, M. E. J. 1994-2000. The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. Leiden: Koninklijke Brill. 3. Brown, Francis, S. R. Driver y Charles Briggs. 1906. 
Hebrew-Aramaic and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Clarendon Press. 4. 
Danker, Frederick William. 2000. Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 
Early Christian Literature, Chicago: The University of Chicago Press. 5. Friberg, Barbara, 
Timothy Friberg y Neva F. Miller Baker. 2000. Analytical Lexicon of the Greek New 
Testament, California: Baker Books. 6. Gesenius, Wilhelm. 1988-1997. Hebrew-Aramaic 
and English Lexicon of the Old Testament, Eds. Brown, Francis, S. R. Driver y Charles 
Briggs. Canada: The Online Bible Foundation and Woodside Fellowship of Ontario. 7. Ibn 
Hazm, ‘Ali ben Amad. 2019. Al-Fasl fi al-milal wal-nihal [Historia crítica de las religiones y 
las sectas], Cairo/al-Riad: Dar al-Balad/Dar al-Fadilah. 8. Ibn Qaiym al-Jauziah, Abu ‘Abd 
Allah. 2017. Hidaiatu al-Haiara fi ayyuibah al-iahud wa al-nasara [Una Guía para los 
inseguros en las respuestas a los judíos y cristianos], Makkah: Dar ‘Alam al-fauaid. 9. 
Smith, R. Payne. 1903. A Compendious Syriac Dictionary. Oxford: Clarendon Press. 
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Borges historiador e filósofo da linguística 
 

Ronaldo Batista 

A proposta da comunicação parte do fato de que o linguista José Borges Neto 

estabeleceu ao longo de sua produtiva carreira acadêmica um diálogo profícuo e 
marcante com a historiografia da linguística (campo da ciência da linguagem que se 
dedica à descrição, à análise e à interpretação da produção, da circulação e da recepção 
do conhecimento sobre a linguagem elaborado em diferentes recortes temporais e 
sociais). Seja debatendo temas e casos específicos a partir de reconhecidos filósofos da 
ciência (preferencialmente a visão de ciência definida por Imre Lakatos) como eixo 
central de observação, seja refletindo sobre uma filosofia da linguística entendida como 
campo autônomo e legítimo dos estudos linguísticos. Elaborada em dinâmica de 
confluência (entre a história e a filosofia da ciência), grande parte de sua obra acadêmica 
(ao lado de sua pesquisa em semântica formal especificamente) volta-se para uma 
abordagem metacientífica da ciência da linguagem, que se torna, então, o objeto de 
estudo privilegiado desse pesquisador com um aguçado senso de crítica e (por que não?) 
uma boa dose de ironia. Circunscrita ao campo da historiografia da linguística, a 
comunicação homenageia José Borges Neto ao analisar criticamente, em um ponto de 
vista teoricamente localizado (a partir do conceito de camadas delineado pelo 
historiógrafo da linguística Pierre Swiggers), dois trabalhos de Borges que fizeram 
história na tradição em língua portuguesa de reflexão metacientífica nos estudos 
linguísticos: “De que trata a linguística, afinal?” (de 1991, escrito com o filósofo e linguista 
Marcelo Dascal) e “Linguística e história da ciência: o caso do Nupe” (de 1984, escrito 
com o linguista Sírio Possenti). A comunicação insere-se no eixo temático Festschrift 
para José Borges Neto e como pode-se depreender pelo que se apresentou até aqui tem 
como objetivo central render homenagem ao pesquisador e professor que chega à 
maturidade intelectual celebrada com justiça tendo em vista a sua marcante 
contribuição não só para as pesquisas linguísticas nacionais (metacientíficas ou não) 
como também para a atuação ativa como líder organizacional pelas suas participações 
em direções de associações e organizações de eventos. Um profissional que foi além da 
sala de aula e definitivamente marcou e marca a trajetória da história da linguística 
brasileira. 
 
Palavras-chave: Borges Neto, Historiografia Linguística, Filosofia da Linguística 
 
 
Prisciano e a gramática especulativa em português 
 

Alessandro Beccari (UNESP/FCL-Assis, CEDOCH-HL-USP) 

Segundo Fernandes (2017), Os livros didáticos para o ensino de gramática latina 

utilizados na Idade Média em Portugal eram, em grande parte, os mesmos do resto da 
Europa: a Arte menor de Donato (c. 350 EC), o Doctrinale Puerorum (c. 1199), de 
Alexandre de Villa Dei (c. 1175-1240/1250), as Institutiones grammaticae, de Prisciano (c. 
525 EC), a Summa super Priscianum, de Pedro Helias (fl. 1130/40-depois de 1166) e o 
Catholicon, de João de Gênova (c. 1286). As artes de Donato representavam o material 
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didático básico com que se ensinavam as partes do discurso e a morfologia. As 
elaborações sobre sintaxe presentes no Sobre a construção (De constructione), livros 
XVII e XVIII das Instituições gramaticais, de Prisciano, também eram estudadas nas 
escolas e faculdades portuguesas da Baixa Idade Média (c. 1250-1450). A sintaxe começa 
a aparecer em Portugal a partir de 1300 em tratados como as Reglas pera enformarmos 
os  menỹos en latin (ou simplesmente Reglas) (c. 1375), de autor anônimo, e os Notabilia 
Alcobacenses (1427) (ou simplesmente Notabilia), do aragonês Juan Rodríguez de 
Caracena (séc. XV), monge do Mosteiro de Alcobaça. Os Notabilia constituem um tratado 
dirigido a níveis avançados de ensino do latim, e sofre amplo impacto das teorias dos 
gramáticos modistas (Modistae) do final do séc. XIII, como, por exemplo, do Doctrinale 
Puerorum de Alexandre Villa Dei (c. 1175-1240/1250) e da supracitada Suma sobre 
Prisciano, de Pedro Helias. Os Notabilia, segundo Fernandes (2014, p. 191), são “a mais 
importante obra metalinguística medieval portuguesa” devido essencialmente “às 
problemáticas gramaticográficas que encerram, especialmente no que diz respeito às 
suas fontes bibliográficas”, além disso, de acordo com o mesmo autor, são “com grande 
probabilidade” o “único texto gramatical medieval de origem portuguesa que registra a 
presença da gramática especulativa ou modista em Portugal”. Fernandes ainda assevera 
que “parece haver uma grande coincidência de interesses entre os Notabilia 
alcobacenses, as Grammaticae Proverbiandi espanholas e os Notabilia do italiano 
Giovanni da Soncino”. A principal característica desse tratado são as discussões de 
exceções e dificuldades com as quais um estudante avançado do latim pudesse se 
deparar. É a respeito da presença de Prisciano nos Notabilia, seja do ponto de vista 
teórico seja metodológico, que iremos nos debruçar nesta comunicação, em que 
consideraremos algumas de suas discussões sobre regência de caso. Com esse intuito, 
serão apresentados resultados de um recente estágio de pesquisa de pós-doutorado 
feito na Biblioteca de Reservados da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), Portugal, sob supervisão do Professor Doutor Gonçalo Fernandes, coordenador 
do Centro de Estudos em Letras (CEL). Assumimos que os autores dos tratados 
medievais portugueses aqui analisados tinham como pressuposto epistemológico 
comum a concepção da linguagem como meio de expressão de um conteúdo mental 
(SWIGGERS, 2004, p. 127-128), já que eram formados na tradição aristotélica da filosofia 
medieval. Também assumimos a ocorrência de continuidades e descontinuidades 
(KOERNER, 1989) de teorias na história dos estudos da linguagem, haja vista a presença 
de noções e métodos utilizados nos tratados portugueses que se derivam do 
aristotelismo medieval e da gramática especulativa. 
 
Palavras-chave: Prisciano, Gramática Especulativa em Portugal, Notabilia Alcobacenses 
 
 
Johan Nicolai Madvig: precursor e marginal da linguística do século XIX 
 

Everton Mitherhofer Bernardes (UFPR- Mestrado) 

Orientadores: José Borges Neto (UFPR/Unioeste) e Márcio Renato Guimarães (UFPR) 
 

Johan Nicolai Madvig (1804-1886) foi um filólogo e linguista dinamarquês cuja relação 

com os demais linguistas e teorias linguísticas do século XIX se deu de modo conturbado. 
O período em que Madvig escreve seus trabalhos foi marcado por uma linguística quase 
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estritamente comparativa, pautada na metáfora organicista inserida na área por 
Friedrich Schlegel (1772-1829) e Wilhelm von Humboldt (1767-1835) e posteriormente 
reelaborada por August Schleicher (1821-1868). Madvig, no entanto, se posicionou de 
forma crítica à restrição ao método comparativo utilizado pelos linguistas alemães da 
primeira metade do século XIX, bem como ao organicismo, que considerava como uma 
abordagem demasiadamente romântica e idealista (HAUGER, 1990, p. 4-5). O 
dinamarquês defendia que o uso desempenha um papel essencial na mudança 
linguística e na produção da linguagem. Dessa forma, criticava ao mesmo tempo a 
postura dos filólogos tradicionais e dos linguistas comparativistas, que segundo ele se 
preocupavam demasiadamente com os desenvolvimentos históricos das línguas 
clássicas em sua forma escrita e ignoravam o papel social da língua. Madvig propunha 
que desde os primeiros momentos de uma língua, era o acordo da comunidade 
linguística que ratificaria as formas linguísticas, formas essas que seriam arbitrárias e 
que ao longo da história da língua perderiam a metáfora ou o sentido original (Madvig, 
1875, p. 55-59). Aqui se concentra a crítica de Madvig ao organicismo em sua 
manifestação mais forte: se para o organicismo forte a mudança linguística passaria por 
estágios evolutivos do mais perfeito até o mais decadente, para Madvig a exaltação do 
passado de uma língua não faria sentido algum, uma vez que os mesmos processos 
agiriam sobre a linguagem desde o início da história até os tempos modernos. Esse 
princípio também seria elaborado – provavelmente de forma independente, apesar das 
incríveis semelhanças – pelo estadunidense William Dwight Whitney (1827-1894). 
Whitney, diferentemente de Madvig, teve contato com o chamado debate 
uniformitarista-catastrofista que mudara os rumos dos estudos geológicos da 
passagem do século XVIII para o XIX. O uniformitarismo defendia, assim como Madvig, 
que somente as causas e fenômenos conhecidos e observáveis no mundo atual 
poderiam ter acontecido nos estágios mais antigos da história da Terra e da 
humanidade. Aplicando o princípio aos estudos linguísticos, Whitney chegaria às 
mesmas conclusões que Madvig e, posteriormente, o Ferdinand de Saussure (1857-
1913) do Curso de Linguística Geral: o que rege as mudanças linguísticas é o uso, 
pautado em mudanças de ordem individual que são absorvidas e consolidadas pela 
comunidade linguística (Christy, 1983, p. 86). Essa relação entre a linguagem e as 
relações sociais estabelecidas pela comunidade linguística fez com que Whitney 
recusasse a ideia de que a linguística seria uma ciência natural, como queria Schleicher, 
uma vez que apenas um pequeno recorte dos estudos linguísticos (a fonologia 
comparativa) se dedicaria a um objeto de estudo de ordem material (o som que carrega 
consigo um sentido) (Whitney, 1884, p. 49). A crítica de Whitney é muito semelhante à 
de Madvig. Além disso, da mesma forma que Madvig havia criticado Humboldt e 
Schlegel, Whitney criticaria a teoria linguística de Heymann Steinthal (1823-1899) por 
considerá-la demasiadamente metafísica e de difícil compreensão (Whitney, 1873, p. 
333). Isso faz com que seja ainda mais difícil de compreendermos a recepção (ou a 
ausência dela) dos escritos de Madvig na linguística do século XIX. Sua obra inicial é 
escrita em dinamarquês, o que contribuiu para o isolamento de suas ideias ao seu país 
natal, cuja influência era mínima no cenário científico mundial. No final de sua vida, 
porém, Madvig decide publicar seus escritos em alemão, lançando em 1875 a obra 
Kleine philologische Schriften. Nesse mesmo período, Karl Brugmann (1849-1919) e 
August Leskien (1840-1916) começariam a publicar os primeiros escritos da corrente 
que viria a ser chamada de jovens gramáticos (ou neogramáticos). Os jovens gramáticos, 
um grupo de linguistas pouco mais novos do que August Schleicher e seus principais 
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adeptos e discípulos, haviam sido amplamente influenciados pela obra de Whitney. 
Leskien traduziria em 1876 a obra Life and Growth of Language (1875) do estadunidense 
e ao longo de suas vidas os jovens gramáticos louvariam Whitney como o primeiro 
linguista a trazer questões voltadas para o fator social da linguagem e os princípios 
uniformitaristas para os estudos linguísticos (Hauger, 1990, p. 348-349). Poderia-se 
atribuir tais afirmações a um desconhecimento da obra de Madvig por parte do grupo. 
Contudo, ao menos Karl Brugmann tinha conhecimento suficiente da teoria do 
dinamarquês, pois em 1876 escreveria para a revista Literarisches Centralblatt uma 
resenha dos Kleine philologische Schriften. A crítica de Brugmann porta um tom 
condescendente na medida em que presume que Madvig não estivesse familiarizado 
com a linguística alemã, até então o principal centro de estudos da linguagem. 
Entendendo que a única metodologia cientificamente plausível seria a da linguística 
comparativa alemã, pautada na análise sonora das línguas indo-europeias, Brugmann 
aponta que a única explicação possível para que Madvig criticasse o método 
comparativo seria o desconhecimento do estado da arte dos estudos linguísticos 
(Hauger, 1990, p. 345). Considerando o pouco espaço temporal entre a publicação dos 
Kleine philologische Schriften e a tradução feita por Leskien de Life and Growth of 
Language, bem como o fato de Brugmann ter sido aluno de Leskien, é pouco provável 
que Brugmann não conhecesse, ainda que superficial e indiretamente, as ideias de 
Whitney e o impacto delas na linguística promovida por Leskien. Com isso, podemos 
nos questionar quais motivos teriam levado Brugmann a, por um lado, fazer uma leitura 
negativa dos escritos de Madvig, e, por outro, abraçar e defender o uniformitarismo 
proposto por Whitney. Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais pontos 
da obra de Johan Nicolai Madvig que se assemelham às ideias de outros linguistas mais 
reconhecidos e influentes na história da linguística moderna, em especial William 
Dwight Whitney e Ferdinand de Saussure, e tentar refletir sobre o que levou seus 
contemporâneos a mantê-lo tão distante das principais discussões linguísticas do século 
XIX e do início do século XX.  
 
Palavras-chave: Linguística do século XIX. Uniformitarismo. Linguística comparativa. 
Filosofia da linguística 
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O saussure do Mémoire e os neogramáticos 
 

Edgard Bikelis (DL/FFLCH/USP) 

Orientadora: Cristina Altman 

 

Visamos apresentar, nesta comunicação, alguns dos resultados de nossa pesquisa 

de doutorado sobre o Mémoire sur le système primitif des voyelles indo-européennes, 
publicado em 1879 por Ferdinand de Saussure (1857-1913). Mesmo sendo celebrado, 
por seus pósteros, como o autor do Curso de Linguística Geral de 1916, em vida seu 
reconhecimento deu-se mormente pelo seu magistério e pela publicação deste 
Mémoire (Sanders 2004:2), em que Saussure busca reconstruir o sistema vocálico do 
(proto-)indo-europeu, língua hipotética de que descenderiam todas as línguas indo-
europeias. À época, a reconstrução do sistema vocálico do proto-indo-europeu era 
uma tarefa especialmente difícil, já que não havia sido possível reconciliar a hipótese 
de que a “língua-mãe” teria apenas três qualidades de vogal, /a i u/, com a diversidade 
de vogais que se encontra entre as línguas descendentes. Em 1876 houve uma série 
de avanços importantes nesse sentido: Karl Brugmann (1849-1919) defendeu a “cisão” 
*a, reconstruído originalmente, em dois, notados *a₁ e *a₂, correspondendo às vogais 
/e o/ das línguas fora do ambiente indo-iraniano; Brugmann também defendeu a 
reconstrução de consoantes nasais, /m n/, como núcleo silábico, as ditas “nasais 
soantes”; Hermann Osthoff (1847-1909) reconstruiu, por sua vez, as consoantes 
líquidas, /r l/, como também sendo núcleos silábicos possíveis, as chamadas “líquidas 
soantes”. A partir desses desenvolvimentos, Saussure pôs-se a estudar a alternância 
vocálica no sistema do proto-indo-europeu, e publicou a obra que ora estudamos, o 
Mémoire, no começo do ano de 1879, o mais rápido possível, para evitar que sua 
descoberta não lhe fosse atribuída por ter sido apresentada tardiamente. Para este 
estudo, arregimentamos a metodologia da Historiografia Linguística que, segundo 
Altman (2012:29), é a disciplina que busca “descrever e explicar como se produziu e 
desenvolveu o conhecimento linguístico em um determinado contexto social e cultural, 
através do tempo.” Swiggers (2012:43) divide em três etapas essenciais o trabalho 
historiográfico: a heurística, da constituição do corpus de fontes textuais; a 
hermenêutica, de interpretação contextualizada desses textos e a busca da relação 
com outros textos, autores, e tradições; e a etapa de escrita da história, em que se 
busca construir uma narrativa sobre o passado dos estudos linguísticos. Nesta 
pesquisa, nós nos temos debruçado sobre etapa heurística, ao estabelecermos, 
traduzirmos, e comentarmos o texto do Mémoire de Saussure a partir de sua primeira 
edição. Munidos desses subsídios, tratamos da redação da narrativa da história, 
objetivo final de nossa pesquisa, apresentando nossa interpretação sobre a relação 
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entre o Mémoire de Saussure e os trabalhos dos estudiosos ditos Neogramáticos, como 
Karl Brugmann (1849-1919) e Hermann Osthoff (1847-1909). A recepção imediata de 
sua obra oscilou entre a acusação de que Saussure teria plagiado seus professores, 
feita por Osthoff mesmo (Osthoff 1879 e 1881) e, no extremo oposto, a defesa de sua 
enorme originalidade (Koerner 1985:324, Joseph 2012:129). A partir da análise 
quantitativa das citações feitas no Mémoire, buscamos construir um argumento que 
busque esclarecer a relação dessa obra e a tradição do estudo diacrônico das línguas 
indo-europeias. 
 
 
Segmentação no rito e na gramática sânscrita 

 
Edgard Bikelis (DL/FFLCH/USP) 

Orientadora: Cristina Altman 
 

A gramática (śabdānuśasanam ‘instrução sobre as palavras’, vyākaraṇam 
‘segmentação, explicação’) composta por Pāṇini (c. 500 a.C.) sempre foi tida como 
exemplo de rigor e abrangência na sua descrição da língua sânscrita, a ponto de ser 
tanto descrita, por Leonard Bloomfield (1887-1949), como “um dos maiores 
monumentos da inteligência humana”(1933:11) e, segundo Noam Chomsky (1928-), 
“poder ser interpretada como fragmento de uma ‘gramática gerativa,’ essencialmente no 
sentido corrente desse termo” (Chomsky 1965:v). A gramática de Pāṇini descreve uma 
forma antiga de língua indo-ariana, que era a língua vernácula, ao menos na casta 
bramânica de que seu autor fazia parte, à época de sua composição. O cerne dessa 
gramática é uma coleção de sūtras (sūtrapāṭhaḥ), disposições extremamente 
sucintas, intitulada Aṣṭādhyāyī ‘de Oito Capítulos’, que descrevem a produção de 
sentenças (vākyam) por meio da combinação entre raízes, ou radicais (dhātuḥ), e 
afixos (pratyayaḥ). Assim, além dos sūtras, há também uma lista de raízes 
(dhātupāṭhaḥ) e outras séries de itens (gaṇapāṭhaḥ) empregados nessa descrição 
(Cardona 1997). O contato que estudiosos ocidentais da linguagem travaram com a 
gramática de Pāṇini, desde o fim do século XVIII, suscitou em um modo novo de 
tratamento dos fenômenos linguísticos, que se pode observar já na comparação 
entre o sistema verbal do sânscrito e o de algumas línguas indo-europeias, o Über 
das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, 
lateinischen, persischen und germanischen Sprache, publicada por Franz Bopp (1791-
1867) em 1816, culminando no termo “morfologia” (Morphologie), empregado por 
August Schleicher (1821-1686) no seu “Sobre a Morfologia da Língua” (Zur 
Morphologie der Sprache) de 1859. Esse modo de descrição novo, de item-e-arranjo, 
opõe-se ao modo antigo, herdado das gramáticas greco-latinas, que é baseado em 
palavra-e-paradigma (Spencer 1991), também chamado de prisciânico, a partir do 
gramático latino Prisciano (c. 500 d.C.). Ao contrário do contexto universitário que 
recebeu a Aṣṭādhyāyī, no entanto, tanto Pāṇini como sua obra são produto de um 
milieu completamente diverso, o de sacerdotes da casta bramânica da Índia (Scharfe 
1977), responsável pela execução de ritos religiosos e a preservação oral dos Vedas, 
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coleções de textos sagrados empregados nesses ritos. A presente fala busca 
descrever o contexto social e intelectual do rito védico, a partir dos hinos 
cosmogônicos da coleção mais antiga de textos dessa tradição, a Ṛgvedasaṃhitā, e 
de textos védicos posteriores, e comentar sobre como esse contexto esclarece a 
Aṣṭādhyāyī de Pāṇini, a fim de explicar, entre outras questões: de que servia aos 
brâmanes ter uma descrição tão rigorosa e exaustiva da língua de que já eram 
falantes nativos? Para que essa gramática é usada na tradição de que faz parte?Qual 
o significado ritual dessa descrição da morfologia do sânscrito, a ponto de a 
Aṣṭādhyāyī ter sido codificada no mesmo gênero de texto, o sūtra, originalmente 
criado para a composição dos manuais de ritos védicos (śrautasūtrāṇi)? Qual o 
significado dos atos de segmentar (vyā√kṛ) e reunir (saṃ-s-√kṛ) no pensamento 
védico, e a relação entre esses atos e a gramática (vyākaraṇam ‘segmentação, 
explicação’) e o próprio nome da língua descrita por Pāṇini, o sânscrito (saṃskṛtam 
‘composto; perfeito’)?  

 
Palavras-chave: Morfologia. Pāṇini, Aṣṭādhyāyī. Sânscrito. Indo-europeu. 

 
 
Historiografia linguística: dimensões/parâmetros externos e internos 
 

Nancy dos Santos Casagrande (PUC-SP) 
Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos (PUC-SP, Mackenzie) 

Orientador: José Marcos Mariani de Macedo  

Objetivamos, neste trabalho, refletir sobre a pluralidade de maneiras de se fazer um 

estudo histórico/historiográfico, julgando relevante apontar, através dos tempos, os 
modos de descrição e explicação dos fatos humanos em momentos e lugares diversos, 
iniciando uma reflexão pelo saber histórico. Consideramos, entre todos os saberes de 
relevância para os sujeitos inseridos em uma sociedade, o saber histórico como uma 
das mais importantes capacidades da memória humana, influente na formação cultural, 
política e social do sujeito. De acordo com Bento (2013), a partir de nossos 
conhecimentos, surge uma responsabilidade social, um aprendizado para vida. O 
conhecimento histórico, fincado no passado, abre-nos perspectivas acerca das 
sociedades contemporâneas, marcadas profundamente pelos impactos causados pelas 
inovações técnicas e tecnológicas que instituem novas linguagens e novas necessidades 
para os indivíduos, com as quais eles passam a ter que lidar buscando significá-las 
temporalmente. Pretendemos discutir, neste texto, as dimensões/parâmetros externos 
e internos, componentes importantes para a constituição do saber histórico que se 
constrói assentado em nosso conhecimento acerca do homem, de seus feitos, de seus 
pensamentos e de sua elaboração acerca desses elementos na descrição dos 
argumentos presentes no texto a ser analisado e da sua relação com a tradição de 
pensamento em determinado grupo de especialidade. Tais preocupações nos levam a 
buscar a compreensão de como se constituíram os termos história e historiografia 
através dos tempos, relacionados a essas dimensões/parâmetros, iniciando por 
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Koselleck (2016), que apresenta como uma das características estruturais da história o 
fato de que ...ela reduziu a um mesmo conceito a contemporaneidade de coisas não 
contemporâneas, ou a não contemporaneidade de coisas contemporâneas – 
aproximando-se também aqui ao progresso. Isso é válido não só no sentido evidente 
de que toda e qualquer narrativa traz o passado para o presente, eliminando, dessa 
forma, as diferenças temporais que tematiza. Muito além disso, a realidade da História 
moderna se compõe de uma multiplicidade de transcursos que, pelo calendário, são 
contemporâneos, mas que pela origem, pelo objetivo e pelas fases de desenvolvimento 
não são contemporâneos. Disso decorrem tensões perspectivas de retardamento e de 
acelerações, distorções e uniformizações, que fazem parte de nossa História Mundial. 
(KOSELLECK, 2016, p. 39) Traremos, ainda, considerações acerca das alterações sofridas 
pelo termo história durante os períodos em que os filósofos e intelectuais de outras 
áreas se interessaram pelo conceito e por suas nuances que foram sendo apresentadas, 
criticadas, transformadas, adaptadas em seu sentido, encaminhando para a 
asseveração de que o campo de trabalho dos historiógrafos é tudo o que se passou no 
campo da linguagem, observado a partir de procedimentos teórico-metodológicos da 
historiografia linguística, com a finalidade de se descrever e explicar os conhecimentos 
produzidos pelo homem acerca dos fenômenos linguísticos, pois ao descrevermos e 
explicarmos como se produziu e desenvolveu tal conhecimento linguístico num período 
determinado, estamos implicados com as dimensões externas (sociais) e internas 
(cognitivas) em um determinado contexto social e cultural, visando a estabelecer o 
conhecimento científico em nossa área de estudo. 
 
Palavras-Chave: Historiografia Linguística. Língua Portuguesa. Conhecimento histórico 
 
 
A superação da narrativa de Babel e a grande mudança cognitiva 

 

Gissele Chapanski (UNISANTACRUZ, UTFPR) 
Márcio Renato Guimarães (UFPR) 

Seja no âmbito da linguística científica, ou ao longo da tradição de estudos anteriores, 

é possível compreender a produção de conhecimento sobre a linguagem como 
atividade social, que se estabelece a partir de articulações entre grupos pensadores. No 
entanto, por mais que se defina sob circuitos sociais específicos, a produção de 
conhecimento é, em essência, uma atividade cognitiva. Os diferentes tipos de ações 
socialmente codificadas sob os movimentos de pesquisadores na formação de novas 
escolas de pensamento integram-se a maneiras próprias de pensar fenômenos, que são 
específicas de cada época e refletem, mais do que o simples “clima de opinião” dessa 
época, uma ampla gama de movimentações sociais e um encadeamento de 
transformações cognitivas. Nesse sentido, interessa-nos observar ambos os eixos – o 
das mudanças sociais e o das mudanças cognitivas – para compreender mudanças nas 
dinâmicas epistemológicas de determinada área. Considerando conjuntamente esses 
aspectos, é possível entender escolas de conhecimento como grupos que compartilham 
de um mesmo sistema de ideias, a partir da noção de Ossowski desenvolvida por 
Amsterdamska (1987), caracterizados pelo compartilhamento de assunções filosóficas, 
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teóricas, metodológicas e substantivas. Embora os autores desenvolvam esse conceito 
a partir do estudo da formação da ciência institucionalizada, é possível expandi-lo: 
mesmo antes da constituição das práticas metodológica e historicamente admitidas 
como “científicas”, as relações sociais e cognitivas determinantes para o 
estabelecimento de modelos de movimentos epistemológicos operavam sobre bases 
essencialmente semelhantes e estabeleciam formas compartilhadas de pensar os 
objetos do conhecimento. Reconhecer, portanto, os tipos de divergências cognitivas 
entre os grupos em que se constituem tais componentes dos sistemas seria 
fundamental à compreensão da dinâmica de mudanças na produção do conhecimento. 
No presente trabalho, nossa motivação primeira seria, pois, entender os imbricamentos 
por trás dessas divergências, ao levantar algumas semelhanças e diferenças entre os 
elementos das escolas de conhecimento típicas e o tipo de atividade que pretendemos 
analisar (escolas de conhecimento da filologia e tradições de estudos linguísticos mais 
antigas). Mais detidamente, observaremos os desdobramentos dessa visão sobre um 
objeto específico, a divergência cognitiva que surge com relação à histoire de Babel 
(Droixhe, 2007) nos autores posteriores à République des Lettres, nomeadamente de 
Herder a Adelung, nos quais se podem localizar os germes da ruptura com uma 
perspectiva anterior, teologicamente centrada (van Miert, 2018), em direção à 
perspectiva secular e totalmente dissociada de uma matriz de conhecimento teológico 
da ciência moderna. A rejeição de Babel, patente em ambos os textos, está na base da 
grande mudança substantiva que reduz a comparação aos dados linguísticos 
propriamente ditos (Bopp, Grimm), por um lado, e por outro prepara o terreno para 
uma abordagem científica (nos termos da ciência do século XIX) do rastreio das origens 
das línguas (e povos) indo-europeus (Prichard, Pictet). 
 
Palavras-chave: Narrativa de Babel. Mudança cognitiva, Mithridates de Adelung 
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Sprachkunde. Dritte Theil. Erste Abtheilung. Berlin: Vossische Buchhandlung. ____ (1817). 
Mithridates oder allgemeine Sprachkunde. Dritte Theil. Zweite Abtheilung. Berlin: Vossische 
Buchhandlung. AMSTERDAMSKA, O. (1987). Schools of thought: the development of 
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Gramática Normativa: norma e nomenclatura 
 

Luana De Conto (UNESPAR) 

Uma das maiores contribuições do Professor José Borges Neto, a meu ver, se situa 

no exercício de constatação de que a gramática tradicional deve ser tomada como uma 
teoria linguística (BORGES NETO, 2013, p. 2). Sua reflexão acerca da naturalização da 
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gramática tradicional é crucial para entendermos o lugar que a Linguística ocupa e 
também o lugar em que a Linguística pretende se colocar. Considerando esse tema, este 
trabalho se propõe a discutir a classificação de tipos de gramática propagada por 
linguistas, mais especificamente o emprego do termo “gramática normativa”. Essa 
classificação é presença certa nos currículos de Letras e o termo em questão não raro é 
tomado como sinônimo de “gramática tradicional”. Se partimos de Possenti (1996, p. 
64), gramática normativa é apresentada como “conjunto de regras que devem ser 
seguidas”, de maneira a assinalar a prescrição por trás de regras de recomendação de 
uso monitorado. Para Travaglia (2002, p. 138), a gramática normativa se constitui como 
“regras sociais para uso da língua”. Já Franchi (2006, p. 16) associa gramática normativa 
ao “conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos 
especialistas, com base no uso consagrado pelos bons escritores”. Vemos nesses 
autores, portanto, um recorte de gramática normativa direcionado estritamente a 
regras de conduta linguística, diferenciando usos prestigiados de usos estigmatizados, 
uma estratégia que se faz presente muito frequentemente sob a forma de 
recomendações de concordância, regência e colocação pronominal. Podemos dizer que 
muitos gramáticos optam por vestir essa carapuça. Assim, há diversos textos em que 
gramáticos de linha tradicional assumem explicitamente sua função prescritiva, na 
medida em que afirmam o caráter normativo de suas gramáticas e se dedicam a 
descrever os usos “clássicos” (SACCONI, 1985, n.p.), “os fatos da língua culta” (CUNHA & 
CINTRA, 2007, p. 5), “a língua-padrão” (CEGALLA, 2008, p. 16). Rocha Lima (2011) carrega 
a alcunha “normativa” já no título do livro. Bechara (2014, p. 20) se dedica a defender 
que a gramática normativa é uma disciplina independente e correlata à disciplina da 
gramática descritiva: esta, científica e parte da linguística pura; aquela, “a linguística 
aplicada a um fim de comportamento social”. No entanto, ao contrário da segmentação 
construída pelos linguistas em sua tipologia, opondo gramática descritiva e gramática 
normativa, esses instrumentos gramaticais não se limitam à prescrição de regras de 
bom uso. Aliás, muitas vezes é até difícil localizar neles as recomendações de estilo 
monitorado, porque os materiais adotam como metodologia a exposição de uma teoria 
gramatical de análise linguística. Essa é a teoria de língua da gramática tradicional a que 
Borges Neto faz referência, baseada na gramática da antiguidade clássica e veículo do 
arcabouço de análise com noções teóricas como sujeito e predicado, nome e verbo, 
palavra e oração. Para esses gramáticos, a descrição é parte constitutiva da gramática 
normativa, de tal maneira que os autores apresentam a gramática segmentada em 
níveis de análise: fonética, morfologia, sintaxe, e também semântica e estilística 
(CEGALLA, 2008, p. 16; BECHARA, 2015, p. 54; LIMA, 2011, p. 39). Ocasionalmente, 
linguistas observam a sobreposição dessas categorias. Observamos em Franchi (2006, 
p. 20) a constatação de que a gramática dita tradicional contém um componente 
descritivo, e não apenas normas. Bagno, refletindo sobre seu próprio fazer gramatical, 
argumenta também no sentido oposto dessa via, dizendo que a descrição pressupõe a 
prescrição, já que não é possível a descrição simultânea de todas as variedades de uma 
língua: “descrever é prescrever” (BAGNO, 2014, p. 94). Se é tão comum essa fusão entre 
o componente descritivo e o componente normativo, a que serviria, então, a 
diferenciação entre gramática descritiva e gramática normativa? Há duas perspectivas 
importantes. Por um lado, é bastante claro que a Linguística procura se colocar como 
alternativa científica a uma prática supostamente acientífica, a da normatividade. Assim, 
a diferenciação se presta à construção de um muro que separa o fazer “científico” da 
descrição linguística do fazer “aplicado” da recomendação de uso. Essa perspectiva só 
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se sustenta às custas do não reconhecimento da teoria da língua da gramática 
tradicional como uma teoria. Mas, por outro lado, essa dissociação tem uma função 
metodológica de prática pedagógica. “Não devemos confundir ensino de língua 
vernácula com ensino de gramática.”, afirma Borges Neto (2020, n.p.). O termo 
“gramática normativa” tem o efeito colateral de imiscuir esses dois ensinos, uma vez 
que se pretende um ensino de norma e pratica um ensino de gramática.  
 
Palavras-chave: Gramática normativa. Tipos de gramática. Ensino de gramática 
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V.C.; LEITE, M.Q.; SAVIOLI, F.R.P. (orgs.) Gramáticas contemporâneas do português: com 
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Gênero neutro: o discurso acadêmico no debate político 
 

Luana De Conto (UNESPAR) 
Monique Amaral de Freitas (UNESPAR-Doutorado) 

A questão mais acalorada que no momento atrai a atenção de especialistas e de não 

especialistas nos estudos da linguagem é, com certeza, a da linguagem não binária, que 
circula também sob a alcunha de gênero neutro ou linguagem neutra. O tema concentra 
por um lado posicionamentos que defendem iniciativas de emprego no português de 
terminações como @, x e -e, e por outro posicionamentos contrários a essas iniciativas, 
questionando a efetiva neutralidade dessas terminações e advogando pela 
neutralidade do chamado masculino genérico. Neste trabalho, discutimos a circulação 
do discurso acadêmico no debate político, a partir da apropriação da análise 
estruturalista desse fenômeno por parte de grupos conservadores. A discussão parte 



17 
 

de dois textos publicados em portais de notícias. Mostramos que esta questão é 
representativa dos limites da autonomia da ciência. O primeiro texto é o artigo veiculado 
pelo jornal Gazeta do Povo em 14 de novembro de 2017, assinado por Andressa Muniz. 
Intitulado “Elx, el@s, todxs? Na língua portuguesa, sem gênero neutro: apenas 
masculino e feminino”, a matéria se apoia na análise de Camara Jr. e em declarações do 
professor Sírio Possenti, para afirmar que “segundo pesquisadores da área, usar o 
gênero masculino para se referir a um grupo de pessoas, homens e mulheres, não é 
uma forma de preconceito”. Esse argumento foi reapresentado pela própria Gazeta em 
09 de setembro de 2020, quando se noticiou o “ensino de linguagem neutra” em uma 
escola de Recife, agora com a interpretação de que o emprego das formas neutras 
carece de cientificidade: “Os especialistas ressaltaram ainda que essas novas 
terminações que movimentos sociais pretendem acrescentar à língua portuguesa não 
tem amparo científico.”. A partir daí, o argumento chegou até o portal Gospel+ (15 de 
setembro de 2020), ressaltando que “linguistas reprovam neologismo”. Assim, a 
discussão sobre as marcações não binárias chega ao debate político carregada de uma 
tensão cientificista, que tem como ponto de partida um conflito teórico. Argumentamos 
que a análise de Mattoso Camara Jr. (2009), que sustenta o discurso contra a difusão 
das formas não binárias, se situa dentro um paradigma teórico específico, o 
Estruturalismo. Mas, mais recentemente, a tese da neutralidade do masculino genérico 
foi alvo de questionamento por diversos pesquisadores de linhas teóricas divergentes, 
a exemplo do trabalho de Guilherme Maeder (2015), que entende o masculino não 
como genérico, mas como prototípico, a partir da teoria da Linguística Cognitiva. 
Perspectivas discursivas, como a de Marcos Bagno, de Rodrigo Borba e de Heliton Lau, 
também emergem no debate acadêmico como um contraponto, em favor do 
reconhecimento do uso das formas inovadoras dentro de certas comunidades de 
prática. Diante disso, percebemos que a preferência pela perspectiva estruturalista na 
construção midiática conservadora é movida pela conveniência em direção a uma 
deslegitimação das pautas das minorias, revestida de “amparo científico”. Dessa forma, 
colocamos em questão os limites entre a ciência e o debate público. A partir de Latour 
(2016) e de Schiebinger (2001), concebemos que a trajetória do masculino genérico e a 
dos vieses conservadores se cruzam e recruzam, na medida em que vemos emergir 
inclusive entre os acadêmicos uma postura defensiva, relutante à própria natureza 
variável das línguas e ingênua por naturalizar a análise de Camara Jr. Da mesma forma 
se cruzam o recente questionamento do masculino genérico e as pautas progressistas, 
especialmente considerando que essas minorias ocupam os espaços acadêmicos e 
passam a exercer uma prática científica que reverbera sua condição social. Assim, 
entendemos que esse debate é ilustrativo da impossibilidade de se desvincular a 
história da ciência das outras histórias, da mesma forma que o próprio cientista não 
ocupa o debate público meramente pela relevância de seus resultados científicos, mas 
especialmente pela pertinência de suas afirmações para determinados discursos. 
 
Palavras-chave: Linguagem não binária. Masculino genérico. Debate público. Neutralidade 
científica. Autonomia da ciência 
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Comentário sobre a Natureza Teórica das Divisões da Linguística 
 

Jean Carlo Kurpel Diogo 

“A ciência que se constituiu em torno dos fatos da língua passou por três fases 

sucessivas antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto”. Assim se inicia 
o Curso de Linguística Geral (SAUSSURE, 1916, p. 7), informando-nos que foi apenas ao 
superar a hegemonia dos estudos gramaticais, filológicos e comparativos que a 
linguística pôde finalmente ascender ao estatuto de ciência através da definição de seu 
objeto, a língua. Um século depois, como testemunham os currículos e manuais da área, 
a formação dos linguistas organiza-se em torno do reconhecimento deste objeto, 
abarcado em seus diferentes níveis de análise: fonética, morfologia, sintaxe, semântica, 
pragmática etc. A ideia de que teorias recobrem áreas é endossada, por exemplo, por 
Chomsky (1986, p. 4, tradução nossa), que se queixa de que “a gramática gerativa é às 
vezes mencionada como uma teoria defendida por esta ou aquela pessoa. Na verdade, 
ela não é uma teoria mais do que a química é uma teoria. Gramática gerativa é um 
tópico que pode ou não ser escolhido para estudo”. Um olhar atento à história da 
linguística mostra, todavia, que a definição do objeto língua foi apenas o marco 
moderno dos debates acerca da natureza dos fenômenos da linguagem. Conforme 
afirma Borges Neto (2004, p. 35): “um erro comum é supor que as divisões da ciência 
correspondem a divisões naturais da realidade. (...) O ‘loteamento’ do observacional é 
resultado de um trabalho humano sobre a realidade e, em consequência, já é um 
primeiro momento de teorização”. Consoante a isso e ancorando-se no pensamento de 
Thomas Kuhn, Diogo (2018) sustenta que, se procede a analogia de Chomsky, tal 
procedência está menos em que a gramática gerativa, como a química, seja uma 
disciplina na qual se constituem teorias, e mais em que ambas são antes de tudo teorias 
sobre as quais se constituem suas respectivas e idiossincráticas disciplinas. O presente 
trabalho prossegue nessa problematização do pressuposto segundo o qual a linguística 
possuiria um objeto “único e verdadeiro”, que por sua vez admitiria uma segmentação 
disciplinar natural cujas abordagens teóricas seriam complementares. Partimos da 
crítica apresentada por Borges Neto (2004) em seu ensaio “A Incomensurabilidade e a 
Compatibilização de Teorias” à tentativa efetuada por Tarallo de compatibilizar a 
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sociolinguística com o quadro teórico gerativista: “Não é esta questão de 
complementaridade que está em jogo. Mesmo que quiséssemos dizer que a gramática 
gerativa estuda os fenômenos da competência enquanto a sociolinguística estuda o 
desempenho, encontraríamos a resistência apaixonada dos sociolinguistas, para quem 
a distinção entre competência e desempenho carece de sentido” (p. 201). Isso não 
significa que estudos de interface e aproximações entre teorias sejam indesejáveis. Ao 
contrário, o autor sustenta apenas que “não se pode exigir que a gramática gerativa dê 
conta da variação e da mudança linguística ou que a sociolinguística dê conta da 
gramática universal presente na mente/cérebro dos falantes” (p. 208). Disciplinas 
básicas devem sim ocupar seu lugar de direito nos currículos, dado que análises 
fonéticas, gramaticais e textuais, dentre outras, constituem ferramentas indispensáveis 
ao trabalho do linguista. Entretanto, argumentamos, elas não precisam ocultar o fato 
de que a linguística é governada por uma heterogeneidade de pontos de vista que, por 
serem relativamente incompatíveis e igualmente legítimos, não podem prescindir da 
consciência epistemológica da qual toda ciência depende para que seu exercício coletivo 
seja salutar, prolífico e plural.  
 
Palavras-chave: filosofia da linguística, pluralidade teórica, incomensurabilidade 
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Linguística e história da língua japonesa na revista “estudos japoneses” 
(usp, 1979-2020): levantamento de dados, autores, cenários 
 

Alfredo de Jesus Dal Molin Flores (UFRGS) 
 Bruna Casimiro Siciliani (UFRGS - Doutorado) 

Nathalia Kosinski Rodrigues (UFRGS - Mestrado) 
 Pedro André Piccoli Ferreira (UFRGS – Graduação) 

 

Como forma de contribuição para o campo da Historiografia da Linguística, no plano 

inicial de levantamento de dados, a presente pesquisa buscará enquadrar o debate 
historiográfico e linguístico a respeito da cultura e língua japonesa a partir de um 
panorama de trabalhos que foram publicados na revista ‘Estudos Japoneses’, revista do 
Centro de Estudos Japoneses da Universidade de São Paulo. Para a consolidação deste 
debate no Brasil, tal revista manifestou mediante seus artigos o impacto nas relações 
entre a cultura japonesa com o Ocidente, o que veio a ensejar questionamentos novos 
sobre a história da língua japonesa. Assim, mediante a aproximação às ferramentas 
metodológicas da revisão de literatura e outras formas de controle e processamento de 
dados, produziu-se um levantamento dos textos na área de história, linguística geral e 
linguística missioneira, bem como de áreas afins para demonstrar a contribuição dos 
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articulistas da citada revista. Como principal objetivo deste trabalho, busca-se 
comprovar a centralidade da revista ‘Estudos Japoneses’ no debate brasileiro e das 
redes que se consolidam tanto no intercâmbio Brasil-Japão como na interação entre a 
revista e os meios acadêmicos nacionais.  
 
Palavras-Chave: História dos impressos (Brasil); Revista “Estudos Japoneses”; Historiografia 
da Linguística; História do Japão; Língua Japonesa 
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Ensino de gramática, letramento científico e filosofia da ciência 
 

Álvaro Kasuaki Fujihara (UEPG) 

A questão do ensino de gramática na educação básica tem interessado 

recentemente um número crescente de linguistas (e.g. Pilati et al., 2011; 2019; Foltran 
et al., 2017; Basso & Pires de Oliveira, 2012, Borges Neto, 2013, dentre outros), 
marcadamente afiliados a um viés formalista de análise. Por um lado, tem se apontado 
os possíveis ganhos de uma educação linguística pautada pela investigação da língua 
enquanto sistema no que concerne o aprendizado da norma culta (Pilatti & Vicente, 
2017). Pilatti & Vicente enfatizam sobretudo o papel fundamental de se adotar uma 
aprendizagem ativa, investigativa, a resposta das questões gramáticas como forma de 
dominar a variedade prestigiada da língua. Por outro lado, outros autores (Borges Neto, 
2013, Perini, 2016, Basso & Pires de Oliveira, 2012, Foltran et al., 2017) têm enxergado o 
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ensino de gramática sobretudo como uma possibilidade de inserir um processo de 
iniciação científica no ensino escolar, abrindo caminho para o desenvolvimento de 
habilidades de pesquisa. Essas duas perspectivas não são, é claro, excludentes, sendo 
antes dois extremos ideais num contínuo de posições que envolve, ao menos em 
alguma medida, ambas as preocupações. Contudo, nos interessa sobretudo a posição 
de Perini (2016) que coloca a questão em termos do quadro maior do letramento 
científico. Como aponta o autor, para além das questões específicas inerentes ao 
conhecimento da língua portuguesa e da linguagem de modo geral, o ensino de 
gramática por uma perspectiva de iniciação científica, tem como consequência 
extremamente desejável o desenvolvimento das capacidades do aluno de desbravar o 
oceano de informação e desinformação em que estamos imersos. Ao compreender o 
funcionamento da metodologia científica, o aluno estaria capacitado a, de maneira 
autônoma, pesar diferentes argumentos, dados e pesquisas nos mais diversos âmbitos 
do convívio social – a decidir, por exemplo, se a crise climática é um fenômeno real, 
sobre os méritos do criacionismo enquanto explicação científica, sobre a suposta 
relação entre falar uma dada variedade linguística e a inteligência de uma pessoa, etc. 
Poderíamos adicionar ainda exemplos mais atuais e dramáticos: o uso dos chamados 
“tratamentos precoces” em casos de COVID-19, a segurança das vacinas, o uso de 
máscaras, etc. Para Perini, o letramento científico é essencial para que os indivíduos 
compreendam como o mundo funciona, e sejam capazes de decidir a respeito dessas 
muitas perguntas de forma embasada. O ensino de gramática seria, então, uma das 
formas de contribuir para esse letramento, focando no ensino de uma metodologia de 
formulação, testagem e avaliação de hipóteses e explicações a respeito dos mais 
diversos fenômenos. Partindo do direcionamento dado por Perini à discussão, bem 
como dos demais autores que tratam do tema, pretendemos argumentar que, para que 
haja um letramento científico de fato, é necessário um passo adicional para além do 
fazer linguística em sala: é preciso uma certa dose de filosofia da ciência também. Em 
primeiro lugar, porque o letramento científico é uma tarefa ampla e complexa demais 
para ficar relegada a uma única disciplina – a tarefa demanda uma empreitada 
integrada, transversal, que percorra toda a formação escolar do aluno. Em segundo 
lugar, porque, dada a grande multiplicidade de metodologias entre as diversas áreas do 
conhecimento científico, faz-se necessária uma reflexão consciente a respeito das 
semelhanças e diferenças desses vários métodos, para que assim o aluno posso 
realmente agir e refletir de forma autônoma no mundo, para além das áreas e temas 
recortados no currículo escolar. Neste trabalho, procuraremos apresentar uma reflexão 
mais ampla sobre essa necessidade e sua justificação, bem como sobre a forma e o 
conteúdo que tal inserção poderia assumir no âmbito do ensino de gramática.  
 
Palavras-chave: Gramática; ensino. Letramento científico. Iniciação científica 
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Tradição retórica e tradição gramatical ante a ciência linguística: um olhar 
sobre fluxos epistemológicos e históricos 
 

Cindy M. Gavioli-Prestes (UNICENTRO) 
Gissele Chapanski (UNISANTACRUZ, UTFPR) 

Da terminologia aos conceitos, grande parte do aparato metalinguístico empregado 

nas diversas áreas das Ciências da Linguagem e no ensino de línguas consiste em 
reverberação de conhecimentos que remontam à Antiguidade ocidental. Ainda que, 
sem dúvida, conte com alterações e ajustes epistemológicos no decorrer do tempo e 
dos usos, esse aparato demonstra considerável permanência na tradição, muito aos 
moldes dos modelos retóricos, em que a repetição do previamente instituído é um valor 
em si, chancelando a presença e transmissão de termos e noções com base, por 
exemplo, na auctoritas (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2002). Na esteira desse 
movimento, estaria o que Borges Neto chamou de naturalização da gramática, processo 
pelo qual, em linhas gerais, dada entidade teórica (um termo e seu respectivo conceito, 
por exemplo), validado sob determinada teoria específica, passa a designar um objeto 
em si, “uma “coisa” do mundo, existente para qualquer teoria que se debruce sobre o 
mesmo objeto observacional” (2013, p. 2). A partir de uma espécie de cristalização da 
nomenclatura e do nocionário inaugurado na tradição gramatical antiga, ou mesmo no 
pensamento metalinguístico filosófico, a ela anterior, se teriam instaurado os demais 
modelos de pensamento metalinguístico, inclusive, os realizados dentro da linguística 
como disciplina científica institucionalizada. Se considerados metodologicamente, o 
modelo epistemológico de transmissão de conhecimentos ancorado na retórica 
confronta-se seriamente com a perspectiva heurística, ou mesmo descritiva, da ciência 
institucionalizada. Haveria, portanto, aí um contrassenso, abrigado na Linguística hoje: 
tributária de uma tradição retórica, que, de fato, se constitui como colateral à tradição 
gramatical (a quem mais abertamente a Linguística atribui seus vínculos históricos), 
passa a ter de se desenvolver e operar sobre bases epistemológicas e metodológicas 
das ciências. Da aparente não-equalização desse conflito, emergiriam diversas das 
questões problematizadoras do papel social e do posicionamento da Linguística no 
quadro das ciências hoje. Com base em análises previamente desenvolvidas pelas 
autoras, este trabalho pretende observar aspectos da presença do que podemos 
entender por uma “retórica metalinguística”, conforme Gavioli-Prestes; Chapanski (2018, 
2021), na prática acadêmica e, notavelmente, na difusão dos conhecimentos produzidos 
na esfera das ciências da linguagem.  
 
Palavras-chave: retórica; linguística; tradição gramatical  
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Atração de Caso: Histórico da Descrição e Análise 
 

Caio Borges Aguida Geraldes (USP-Doutorado) 

A “atração de caso” é um fenômeno que até esse ponto não recebeu um tratamento 

coeso da literatura linguística dedicada à sintaxe, de tal modo que sequer o conceito de 
atração é universalmente utilizado. Desde que Sánchez de las Brozas (1587) 
acidentalmente propôs o termo e Lancelot (1658, 1709) propriamente o cunhou, 
filólogos e linguistas parecem reencontrar o fenômeno, avaliá-lo como uma novidade 
logo esquecida. Isso garantiu uma história curiosa para o fenômeno, na qual muitos 
nomes e pontos de vista foram propostos, mas que em momento algum se consolidou 
em uma única explicação. Nesta fala, pretendo apresentar um arrazoado dessa história 
e mostrar as correntes de interpretação que parecem terem se formado em volta de 
duas hipóteses gerais. A primeira hipótese, já posta no ar por Sánchez de las Brozas, 
assume uma causa psicológica, por vezes extra-linguística, para o fenômeno: o 
falante ”pensa”, por uma razão ou outra, que coisas semelhantes sejam iguais e o faz na 
morfossintaxe. A segunda, que aparece primeiro em trabalhos do começo da linguística, 
como Hermann (1834), assume uma mecânica sintática equivalente àquela da 
fonotática: coisas sintaticamente semelhantes se tornam automaticamente iguais na 
morfossintaxe pela proximidade que possuem. Além dos tratamentos anteriores ao 
século XX, explorarei também como a hipótese ”mecânica” se perpetuou nas 
abordagens transformacionais (Lakoff, 1970; Andrews, 1971; Quicoli, 1982) e 
minimalistas (Tantalou, 2003; Spyropoulos, 2005; Sevdali, 2013).  
 
Palavras-chave: Sintaxe. Grego antigo. Teoria de caso 
 
Referências: 
Andrews, A. D. Case Agreement of Predicate Modifiers in Ancient Greek. Linguistic 
Inquiry, v. 2, n. 2, pp. 127–151, 1971. Hermann, J. G. J. Adnotationes. In: Viger, F. et al. De 
praecipuis Graecae dictionis idiotismis liber. Lipsiae: sumtibus Librariae Hahnianae, 
1834. 
Lakoff, G. Global rules. Language, Linguistic Society of America, etc., v. 46, n. 3, pp. 627–
639, 1970.  
Lancelot, C. Nouvelle Methode pour apprendre facilement la Langue Greque: contenant 
les regles de Déclinaisons, des Conjugaisons, de l’ Investigation du Theme, de la Syntaxe, 



24 
 

de la Quantité, des Accens, des Dialectes, & des Licences Poëtiques. Paris: Pierre le Petit, 
1658.  
Lancelot, C. Nouvelle Methode pour apprendre facilement la Langue Latine: contenant 
lesr egles de Genres, des Déclinaisons, des Préterits, de la Syntaxe, de la Quantité, & des 
Accens. Paris: Denys Marietti, 1709. 
Quicoli, A. C. The Structure of Complementation. Ghent: E. Story-Scientia, 1982. 
Sánchez de las Brozas, F. Minerva, seu de causis linguae Latinae. Salamanca, 1587. 
(Reprint with an introduction by Manuel Breva-Claramonte. Frommann: 1986, Holzboog). 
Sevdali, C. Case Transmission beyond Control and the Role of Person. Journal of 
Historical Syntax, v. 2, n. 4, pp. 1–52, 2013. Spyropoulos, V. The syntax of Classical Greek 
infinitive. In: Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Edição: 
Katalin Kiss. Berlin: Mouton de Gruyter, 2005. pp. 295–337. 
Tantalou, Niki. Infinitives with overt subjects in Classical Greek. In: Μελέτες για την 
ελληνική γλώσσα: πρακτικά της 23ης ετήσιας συνάντησης του τμήματος φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 17-19 Μαΐου, 2002. Θεσσαλονίκη: 
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Para uma Crítica da Historiografia dos Antecedentes 

 
Márcio Renato Guimarães (UFPR) 

Se você procurar continuidades, vai achar continuidades; se 
você procurar descontinuidades, vai achar descontinuidades. 

(Borges Neto, 2019) 
 

Doch was sagte dir einst Zarathustra? Daß die Dichter zu viel 
lügen? – Aber auch Zarathustra ist ein Dichter. 

(Nietzsche, Also Sprach Zarathustra) 

A historiografia da linguística surge na segunda metade do século XIX (Benfey, 1869, 

Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland), algumas décadas após o surgimento 
da linguística como disciplina científica independente e institucionalizada. Ela surge não 
apenas após a consolidação da linguística como disciplina científica, mas também como 
decorrência dessa consolidação. Isso estabelece a perspectiva dessa historiografia, que 
é a da formação (ou da fundação) da disciplina da linguística e do método histórico-
comparativo. A partir dessa perspectiva é que se começa a descrever a história dos 
períodos anteriores ao da disciplina institucionalizada, a partir da ótica que 
denominamos de historiografia dos antecedentes. Uma distinção importante no trabalho 
de Benfey é a distinção entre a nova linguística, que tem Schlegel, Bopp e Grimm como 
pioneiros, e a velha linguística, dos autores anteriores aos founding fathers da disciplina. 
No século XX, o trabalho de alguns estudiosos que focaram no período de formação da 
disciplina (Koerner, Morpurgo-Davies), ou mesmo antes (Metcalf), avançaram na 
compreensão dos pressupostos filosóficos, teóricos e metodológicos, e mesmo na 
compreensão do contexto cultural e social da atividade intelectual sobre a linguagem 
nos períodos circunscritos à “velha linguística” de Benfey. Ainda assim, a perspectiva dos 
antecedentes, ancorada na narrativa de fundação da disciplina, continuou – aliás 
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continua – sendo uma das narrativas de fundo da atividade historiográfica, muito 
embora tenham surgido muitas vozes (Daniel Droixhe, por exemplo) atentando não só 
para a revisão de uma historiografia quase naturalista do surgimento das hipóteses a 
respeito da origem das línguas partir da mera observação dos fatos, mas tanto para a 
análise dos períodos anteriores ao surgimento da disciplina institucionalizada da 
linguística como para a restauração da noção de que o pensamento científico ocidental 
descende das matrizes de pensamento teológico que lhe precedem. A superação da 
perspectiva dos antecedentes permite a demolição não só de alguns equívocos factuais 
(como o da prioridade de Sir William Jones na descoberta do parentesco do sânscrito 
com as línguas europeias, ou de uma suposta contribuição para a formação do método 
histórico-comparativo), mas também da miragem epistemológica de que a noção de 
família de línguas e do modelo de descendência de línguas decorrem naturalmente da 
observação dos fatos linguísticos. A partir da discussão desses processos de demolição 
dos monumentos erigidos pela narrativa da fundação da disciplina, e para além dela, 
pretendemos problematizar a própria noção de uma “história monumental”, na 
perspectiva nietzscheana encampada por Borges Neto (1989). Para usarmos os termos 
dessa perspectiva, nossa posição poderia ser definida como a de que não apenas os 
monumentos da história monumental são passíveis de demolição, mas que a própria 
monumentalização deve ser demolida, uma vez que mesmo a perspectiva da “história 
pelo ponto de vista do oprimido” leva, paradoxalmente, à substituição dos monumentos 
aos vitoriosos por monumentos ao oprimido. Isso conduz à cristalização de narrativas 
que deveriam ser encaradas como abordagens preliminares aos dados e/ou 
levantamentos historiográficos parciais e, mais perigosamente, a uma perspectiva de 
que a crítica deve ter um limite (uma vez que não se pode criticar o oprimido). Isso nos 
conduz à perspectiva, também inspirada no trabalho de Borges Neto (não que ele 
concorde com ela), de que a crítica não deve ter um limite, e de que o processo de 
revisão (aka demolição dos monumentos da “história monumental”) deve ser contínuo, 
uma vez que ele fornece uma rota de escape de nossas próprias limitações demasiado 
humanas. 

Palavras-chave: História monumental. Historiografia dos antecedentes. Continuidades e 

descontinuidades 
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Karl Julius Platzmann (1832-1902) e as edições oitocentistas da Arte de 
gramática da língua mais usada na costa do Brasil (1595) 
 

Leonardo Ferreira Kaltner (UFF) 

O linguista alemão Karl Julius Platzmann (1832-1902) editou a Arte de gramática da 

língua mais usada na costa do Brasil (1595), de S. José de Anchieta, SJ (1534-1597), em 
duas ocasiões, primeiro em uma edição fac-símile de 1874, reeditada em 1876, da qual 
deriva a edição fac-símile do século XX de Pe. Armando Cardoso, e a segunda edição em 
uma tradução oitocentista para a língua alemã da gramática, intitulada Grammatik der 
Brasilianischen Sprache mit Zugrundelegung des Anchieta, do mesmo ano, em 1874. Em 
nossa apresentação, debateremos essas edições oitocentistas da obra anchietana, a 
partir dos fundamentos teórico-metodológicos da Historiografia da Linguística, pelos 
pressupostos de Pierre Swiggers. Entre as questões a serem problematizadas, está um 
debate sobre a biografia de Platzmann, o contexto histórico das edições e a recepção 
da gramática anchietana no contexto da Filologia alemã oitocentista. Platzmann, 
nascido em Leipzig, além de linguista também se dedicou à botânica e às artes plásticas, 
compondo pinturas e gravuras para o registro da flora e da fauna brasileiras. Apesar de 
sua formação intelectual ter se desenvolvido na Alemanha, estando a sua formação 
artística vinculada à Academia de Belas Artes de Dresden, em 1858 dirigiu-se ao Brasil, 
durante o período do Segundo Reinado. Instalou-se na região do Paranaguá, no Paraná, 
retornando para a Alemanha apenas em 1864. Na edição das gramáticas, o nome de 
Platzmann é seguido pelo título de Cavaleiro da Ordem Imperial Brasileira da Rosa. A 
tradução de Platzmann da gramática de Anchieta, integralmente, para a língua alemã, é 
uma das fontes principais para a análise do pensamento linguístico de Anchieta. 
Juntamente com o Vocabulário da Língua Brasilíca (VLB), os Glossaria Linguarum 
Brasiliensium do naturalista bávaro Carl Friedrich Phillip von Martius (1794-1868), obra 
oitocentista, e mais, recentemente, com os estudos de Pe. Lemos Barbosa e de 
Edelweiss, a obra de Platzmann tem lugar de destaque para os que estudam o ramo 
filológico da Tupinologia, sistematizado nos estudos de Linguística Histórica por Aryon 
Rodrigues, e tupinólogos, como Eduardo Tuffani e Eduardo Navarro. A obra de 
Platzmann teve grande contribuição na difusão de estudos sobre línguas indígenas do 
Brasil no contexto acadêmico europeu, e merece ser reconsiderada na tradição 
linguística dos estudos sobre línguas indígenas brasileiras. A apresentação insere-se no 
projeto Regna Brasillica: o Brasil quinhentista à luz da Historiografia da Linguística, 
desenvolvido no Grupo de Pesquisas: Filologia, línguas clássicas e línguas formadoras 
da cultura nacional, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Estudos de 
Linguagem da Universidade Federal Fluminense. O projeto busca analisar a recepção da 
corrente de pensamento do humanismo renascentista na gramática anchietana, 
investigando como tema transversal a recepção da obra de Anchieta em outros 
períodos históricos como o século XIX. Nesse sentido, além da editio princeps da 
gramática de Anchieta, tipografada em Coimbra, em 1595, apenas no século XIX houve 
uma reedição do texto, com sua respectiva tradução alemã, por Platzmann. A tradução 
de Platzmann além da descrição vernacular em língua portuguesa e dos metatermos 
latinos também inclui uma proposta de tradução dos vocábulos da língua indígena 
utilizados por Anchieta. 
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Um breve olhar sobre as estratégias para medir complexidade linguística 

Ednei de Souza Leal 

Pelo menos desde o início deste século (McWhorter 2001 e Dahl 2004) volta-se a 

discutir, na linguística, se há diferença de complexidade entre as mais diversas línguas. 
E se há, de que maneira isso pode ser apontado ou, até mesmo, medido. Atualmente 
são realizadas métricas de complexidade sob três vieses, principalmente: (1) pelo viés 
do uso; (2) pelo viés da estrutura; e (3) pelo viés da aquisição. Em (1), mede-se 
complexidade comparando-se a proficiência de falantes estrangeiros, utilizando suas 
dificuldades como parâmetros métricos. Em (2), ferramentas muito precisas são 
utilizadas, ao observar as mais diversas estruturas das línguas, para estabelecer 
métricas adequadas. Em (3), observa-se quais são os aspectos que apresentam maior 
dificuldade na aquisição de primeira ou segunda língua para se estabelecer parâmetros 
métricos. Cada uma das quais, resguardadas suas peculiaridades, tendem a mostrar 
que há diferenças, ainda que mínimas, no que tange à complexidade entre as línguas.  
Nessa comunicação procuramos, portanto, discutir, através de ferramentas da filosofia 
linguística (Borges Neto 2002, Kempson et all. 2012), de que maneira ressurgiram os 
estudos sobre complexidade linguística, entre o final do século XX e início desde século 
XXI, bem como procuraremos mostrar de que forma se encara tal questão, hoje em dia, 
frente a novas evidências e a novas ferramentas teóricas. Também procuraremos 
debater brevemente o trabalho de alguns linguistas que encabeçam as discussões 
sobre a complexidade linguística atualmente. 
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Defining Creole. New York: Oxford. 2005.MIESTAMO, Matti; SINNEMÄKI, Kaius; KARLSSON, 
Fred (orgs.). Language Complexity: Typology, contact, change. Amsterdan: John Benjamins. 
2008. 
 
 



28 
 

Notas historiográficas sobre o tratamento teórico-normativo da pontuação 
na gramaticografia quinhentista portuguesa 
 

Mariana Maris (UFPB – Doutorado) 

Orientador: Francisco Eduardo Vieira (UFPB) 

Esta comunicação é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, situada no 

campo da Historiografia da Linguística (cf. SWIGGERS, 2019; ALTMAN, 2019), sobre o 
processo de gramatização da pontuação em instrumentos linguísticos portugueses 
datados dos séculos XVI, XVII e XVIII. Trata-se de um empreendimento investigativo que 
questiona a representação da história da pontuação como “lenta conquista” da sintaxe 
sobre a prosódia, nos termos de Houaiss (1983), para quem a orientação lógico-
gramatical de uso dos sinais de pontuação teria paulatinamente se consolidado em 
detrimento da representação do perfil melódico e/ou das pausas respiratórias da cadeia 
falada. A convivência, não raro conflituosa, entre conceituações prosódicas e regras de 
uso sintáticas evidenciada na abordagem da pontuação em gramáticas tradicionais 
contemporâneas (cf. MARIS, 2019) sugere a pertinência e a necessidade de se 
reconstruir esse percurso histórico a partir das continuidades e descontinuidades que 
o atravessam. No recorte proposto para esta comunicação, o tratamento teórico-
normativo da pontuação é investigado, em particular, nas duas primeiras obras 
metalinguísticas do contexto lusófono que buscam gramatizá-la: a Grammatica da 
lingua Portuguesa, de João de Barros (1540), e o tratado Regras que ensinam a maneira 
de escrever e orthographia da lingua Portuguesa, de Pero Magalhães de Gândavo (1981 
[1574]). São objetivos específicos deste trabalho: i) analisar a categorização da 
pontuação como fenômeno ortográfico da língua no âmbito da gramaticografia 
quinhentista; ii) identificar, interpretar e inter-relacionar os aspectos prosódicos e 
sintáticos que condicionam os conceitos, as regras e o exemplário a partir dos quais a 
pontuação é gramatizada no século XVI. Tais propósitos são desenvolvidos 
fundamentalmente a partir da análise imanente das fontes historiográficas (cf. 
SWIGGERS, 2019), o que não implica excluir o potencial explicativo de dados 
concernentes à atmosfera histórico-social e intelectual de sua produção e difusão. 
Integram o referencial teórico da pesquisa o conceito de gramatização de Auroux (2014), 
o levantamento epi-historiográfico de obras metalinguísticas portuguesas realizado por 
Kemmler (2013) e estudos históricos sobre a pontuação medieval e renascentista – 
especialmente Mattos e Silva (1993), Machado Filho (2002, 2004), Rosa (1993, 1995) e 
Santos (2002). Os resultados preliminares deste trabalho indicam o predomínio de 
critérios sintáticos na gramática de João de Barros (1540), tendo em vista a centralidade 
de noções teóricas como cláusula, parte, oração perfeita, distinção e entreposição no 
tratamento teórico-normativo da pontuação. Já Gândavo (1981 [1574]) aborda mais 
explicitamente as relações entre sintaxe e prosódia representadas pela pontuação ao 
apresentar virgula, dous pontos e hum ponto no interior de um sistema ternário em 
que os sinais são definidos uns em relação aos outros quanto a duas funções 
simultâneas – pausas e distinções. 
 
Palavras-chave: Pontuação. Sintaxe. Prosódia. Gramatização portuguesa. Historiografia da 
Linguística. 
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A origem das línguas pode ser um problema parcialmente solúvel 
 

Fabio Luis Fernandes Mesquita 

A origem das línguas é um problema constituído de muitas questões agregadas. 

Quem teria começado a falar (ou gesticular)? Quando exatamente? Por quê? 
Tecnicamente, essas respostas dependem de outras questões cientificamente tangíveis 
como “que tipo de linguagem?”, “em qual espécie?”, “em que nicho?”. Borges Neto (2020) 
tem uma análise histórica sobre o tema, mostrando que pesquisadores dessa área 
tradicionalmente defendem suas ideias a partir de duas grandes “trincheiras” teóricas: 
de uma delas buscando fatores causais externos (do tipo socioambientais), e de outra 
fatores internos (como propriedades intrínsecas do organismo). Essas posições, mostra 
o autor, já eram ocupadas por filósofos setecentistas como Jean-Jacques Rousseau e 
Johann G. Herder, que formulavam explicações distintas para a origem das línguas, mas 
com assunções similares às contemporâneas. Para Borges Neto, essas distinções “não 
foram resolvidas e, de certa forma e sob outras roupagens, continuam em debate na 
linguística atual” (p. 273). Meu propósito é argumentar que, embora algumas dessas 
perguntas possam realmente nunca ser devidamente esclarecidas (principalmente “por 
quê?”), outras podem obter repostas razoáveis em algum horizonte de tempo graças às 
ferramentas científicas modernas, notadamente a genética e a computação. Do ponto 
de vista de um sistema complexo, os organismos biológicos possuem propriedades do 
tipo low level e high level. As estruturas de DNA são constituídas de quatro categorias 
primitivas discretas, que se combinam segundo regras definidas, ou seja, possuem 
típicas propriedades low-level. Apesar da imensa diversidade presente na natureza, as 
estruturas fenotípicas vistas em populações possuem propriedades high level 
notavelmente estáveis (pelo menos as que sobrevivem para ser observadas). De outra 
forma, não seria possível nem mesmo classificar os organismos em espécies. A 
combinatoriedade apresentada pelas propriedades de diferentes níveis dos organismos 
vivos é de grande complexidade, embora controlada por muitos mecanismos 
regulatórios, mas, por fim, podemos afirmar que o sistema funciona: capivaras, salvo 
problemas específicos, sempre geram outras capivaras como descendentes. Os 
genomas de todas as espécies que sobreviveram aos milhões de anos de intensa 
competição são especialistas em reter informações. O genoma, portanto, se comporta 
como um algoritmo, cuja função principal é gerar organismos que o protejam e o 
permitam replicar. Certas características ambientais das quais a expressão dos genes 
depende diretamente também fariam parte da descrição, pois genes só se replicam em 
determinadas condições contextuais. Se pudermos, então, estabelecer conjuntos finitos 
de propriedades genotípicas e fenotípicas possíveis, e assumir que os algoritmos já 
existem (pois funcionam), então explicações possíveis sobre esses sistemas podem ser 
pensadas em termos de complexidade computacional: há problemas tratáveis e 
intratáveis. Assumindo que o volume de dados, a capacidade de pesquisa e o poder de 
computação cresçam sensivelmente no futuro, é possível que muitos dos problemas 
tratáveis sejam eventualmente explicados.  
 
Palavras-chave: Origem das Línguas. Genética. Filosofia da Linguística 
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Doctrinale, ou Doctrinale puerorum (ca. 1199), de Alexandre de Villedieu 
(1150-1170 d.c. – 1240-1250 d.c.): proposta de uma tradução 
 

Jorge Viana de Moraes (UNESP/USP) 

Nosso objetivo neste trabalho é apresentar aspectos do desenvolvimento da 

tradução que estamos realizando da obra Doctrinale, ou Doctrinale puerorum (ca. 1199), 
composta por Alexandre de Villedieu (1150-1170 d.c. – 1240-1250 d.c.), professor e 
poeta, que nasceu em Villedieu-les-Poêles, na Normandia, estudou na Universidade de 
Paris, e mais tarde ensinou a serviço de seu tio, Jean de la Mouche, o bispo de Dol, na 
Bretanha (cf. REICHLING 1893). O Doctrinale é um exemplo de gramática latina voltada 
para fins didáticos. A tradução desta obra se justifica por ela ser uma das mais 
importantes da Idade Média, ao lado das gramáticas especulativas, e, por colaborar na 
constituição de um corpus fundamental para a pesquisa empírica em História das Ideias 
Linguísticas (AUROUX 1992, COLOMBAT 2019). Produzida no contexto do Renascimento 
do século XII (TREMBLAY 1933), para fins didáticos, a gramática de Alexandre de Villedieu, 
o Doctrinale, 1199), foi uma das mais populares e a que teve maior êxito na época. Outro 
exemplo, praticamente do mesmo período, no contexto da Filosofia Escolástica, é a 
produção teórica de sucesso dos gramáticos especulativos, cujo maior representante 
foi Thomas de Erfurt com a obra De modis significandi sive Grammatica speculativa (ca. 
1350). Segundo Robins (1979), embora as gramáticas especulativas tivessem ido muito 
além do exigido para o ensino do latim, elas conviviam “lado a lado como manuais 
didáticos, como o Doctrinale de Alexandre de Villedieu” (ROBINS 1979, p. 58). Entretanto, 
no espectro da longa duração do tempo, não podemos ignorar o futuro dessas duas 
obras, isto é, suas recepções, mais adiante, por parte dos autores das gramáticas latinas 
humanistas, ocorrida no século XV, já no contexto de outro Renascimento, esse mais 
conhecido que a primeiro. Ao examinar o horizonte de prospecção dessas obras, 
podemos verificar que sua receptividade é mais do que negativa por parte dos 
humanistas. Doctrinale, por exemplo, foi um livro verdadeiramente hostilizado, 
“desprezado e, em última análise, completamente esquecido pelos contínuos ataques 
dos humanistas, feitos com escárnio, desprezo e raiva”, como diz Reichling (1893, p. V), 
no prefácio ao texto estabelecido por ele , e em referência a Thurot, aquele que, até 
então, era o que melhor havia estudado a obra. Die Erkenntniss von der Wichtigkeit des 
Doctrinale nach der angedeuteten Richtung hin veranlasste den unlängst ver storbenen 
französischen Gelehrten Thurot, diesem durch die fortgesetzten, mit Spott, Hohn und 
Wuth geführten Angriffe der Humanisten in Verachtung und schliesslich in völlige Ver 
gessenheit gerathenen Lehrbuche seine Studien insbesondere zuzuwenden (REICHLING 
1893, p. V). Se, por um lado, no século XII, o problema que muitas gramáticas latinas 
enfrentavam naquele momento era o fato de que o latim já não era a língua materna 
de nenhum estudante e isso trazia enormes problemas para a sua aprendizagem, 
porque dificultava a retenção de suas regras , e, neste sentido, o Doutrinale de Villedieu 
foi a resposta mais adequada; por outro lado, já no contexto do século XV, os 
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humanistas estavam, como se sabe, interessados no uso correto e clássico do latim. Seu 
interesse, portanto, centrou-se na gramática normativa, baseada na linguagem dos 
autores clássicos, não na gramática especulativa. Os especialistas afirmam que não há 
contribuição humanista explícita para a filosofia da linguagem. Conforme argumentou 
Jensen (1986) não porque ignorassem os esforços medievais nesse campo - na verdade, 
eles declararam abertamente sua hostilidade à gramática modista. No norte da Europa, 
Alexander Hegius publicou seu Contra modos significandi inuectiua em 1486. Na Itália, 
Valla denunciou Martinus de Dacia, um dos principais modistas, como um grande 
inimigo da latinidade. Alexandre de Villedieu escreveu seu Doctrinale puerorum no final 
do século XII, c. 1199. O Doctrinale é um tratado de 2645 linhas escrito em versos 
hexâmetros latinos, que, muitos, aliás, na esteira dos humanistas, consideram mal 
escritos – Robins (1979, p. 56), por exemplo, qualifica-os de “bastante toscos”. Ele 
resume as regras da gramática latina e da versificação para a instrução de meninos de 
escola que estudam o latim já em nível superior, ou seja, já iniciados, em uma linguagem 
complexa. Para escrever seu Doctrinale, Villedieu se valeu da autoridade gramatical de 
Donato e Prisciano, principais gramáticos latinos da Antiguidade, embora também não 
se descarte a possibilidade de ter seguido Pedro Riga (séc. XII), seu contemporâneo, 
autor de uma obra intitulada Aurora, a qual ele e seus contemporâneos citam com uma 
certa regularidade (cf. REICHLING 1893) – no caso de Villedieu isso será possível 
observar, compulsando a gramática –, levando em consideração as mudanças que o 
latim já havia sofrido nos séculos intermediários. A inovação de Villedieu está 
justamente no fato de ter colocado seu tratado em verso, uma vez que seria mais fácil 
para os leitores, na condição de falantes não maternos do latim, terem de lidar não 
somente com o latim dos clássicos, mas sobretudo, com as transformações sofridas por 
essa língua na Alta Idade Média, memorizarem seu conteúdo. O sucesso retumbante do 
Doctrinale se denota pelos números de edições que alcançou: nada mais do que a 
invejável marca de 296 edições divididas por praticamente todos os países da Europa. 
Dentre elas, mais de cem são anteriores a 1500. De acordo com Reichling (1893), restam 
conservados 250 manuscritos do Doctrinale. Entretanto, conforme informam os mais 
recentes cálculos de Bursill-Hall, um dos estudiosos a se dedicaram à obra, sobrevivem 
parcial ou totalmente mais de 400 manuscritos, (BURSILL-HALL, 1977, p. 6-12). A partir 
do século XIII, a obra foi frequentemente transmitida com as emendas e acréscimos de 
glosadores. Auroux (1992, p. 87) afirma que “sem a ajuda das glosas” é provável que 
seus versos sejam praticamente “incompreensíveis”. O Doctrinale tornou-se, assim, o 
clássico livro de gramática latina nas escolas e, mais tarde, nas universidades. O 
processo de tradução do tratado se fará em quatro etapas devido ao seu grande volume: 
1ª Etapa: Proêmio, que ocupa os 28 primeiros versos da obra, em que Villedieu traz 
algumas considerações prévias sobre o conteúdo dos doze capítulos, dos quais consta 
a obra (vv. 11-23); Primeira Parte: 1º A declinação (vv. 29-363); 2º Os nomes heteróclitos 
(vv. 364-457); até o 3º Os graus da comparação (vv. 458-498). 2ª Etapa: 4º O gênero dos 
nomes (vv. 694-949); 5º O perfeito e o supino dos verbos (vv. 694-949); 6º Verbos 
defectivos e anômalos (vv. 950-1047); até a 7º A formação dos verbos (vv. 1048-1073); 3ª 
Etapa: Segunda parte: 8º O regime ou regência (vv. 1074-1368); até 9º A construção (vv. 
1369-1549); 4ª Etapa: 10º A quantidade de sílaba (vv. 1550-2281); 11º O acento (vv. 2282-
2360); 12º As figuras (vv. 2361-2639). A tradução será acompanhada de notas 
esclarecedoras e explicativas, quando necessárias. Antecedendo o trabalho de tradução 
oferecemos uma breve introdução ao texto em geral. Nesta comunicação, apresento 
integralmente o Proêmio já traduzido. ALEXANDRE DE VILLEDIEU DOCTRINALE (PARTE I) 
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[Proêmio] Disponho-me a escrever um Doutrinal para jovens estudantes, onde reunirei 
muitos escritos de meus mestres. Agora o irão estudar meus alunos no lugar das 
mixarias de Maximiano, que os antigos não queriam revelar a seus queridos colegas. 
Oxalá a Graça do Benfeitor Espírito (Santo) assista a esta empresa, ajude-me e leve-me 
a realizar uma obra que seja útil. Se os meninos a princípio não puderem segui-lo 
plenamente disso poderá cuidar aquele que desempenhe o trabalho docente e falando 
em língua vernacular, as explicações pertinentes a seus alunos ele pode dar até que 
para eles tudo praticamente claro possa ficar. Em primeiro lugar, as palavras que 
modificarás mediante as terminações, tão fácil como me seja possível, te ensinarei a 
declinar; depois destas, vão colocados os vocábulos heteróclitos; seguem-nos os três 
graus da comparação; assinalarei qual adjetivo deve acompanhar-se cada substantivo; 
logo seguirei a Pedro no concernente à formação do pretérito e supinos; atrás estão 
situados os verbos defectivos e anômalos, em seguida, deixarei constância de quatro 
em quatro das formas dos verbos; em continuação, na medida de minhas possibilidades, 
explicarei o regime das palavras adicionarei de que maneira tenha que se levar a efeito 
sua construção; depois disto se falará sobre a quantidade de sílabas; no capítulo 
seguinte, ensinarei as diferentes normas do acento; finalmente, como posso, dissertarei 
sobre as figuras gramaticais; embora esta doutrina não esteja suficientemente 
desenvolvida, porém, seu conhecimento terá mais proveito que as ninharias de 
Maximiano. Depois, estudar-se-á o Alphabetum minus; logo, quem quer que siga os 
meus escritos, abordará o Alphabeto maius; quase todo este livro foi extraído daquele.  
 
Palavras-chave: Doctrinale. Alexandre Villedieu. Tradução. Gramática Latina. História das 
Ideias Linguísticas. Festschrift para José Borges Neto 
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Uma história da (não) recepção da Filosofia analítica no Brasil 
 

Jorge Viana de Moraes 

Em 1949, em artigos publicados na imprensa fluminense (nos jornais A Manhã e 

Diário de Notícias), o sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987), o filólogo e linguista Serafim 
da Silva Neto (1917-1960) e o poeta e ensaista Oswaldino Ribeiro Marques (1916-2003) 
iniciavam um debate público que pode ser considerado entre nós a primeira e mais 
aberta recepção da Filosofia Analítica, que então se construía naquele contexto, em 
meados do século XX. Tal recepção, entretanto, não aconteceu de forma mais 
abrangente e dentro dos estudos da linguagem, devido ao fato de os autores, 
principalmente Serafim da Silva Neto, estarem excessivamente voltados para seus 
objetos particulares de estudos e suas áreas de atuação. Os articulistas não se deram 
conta (excetuando Oswaldino Marques, o mais aberto e o que mais demonstrou 
entendimento das novas ideias), e nem puderam compreender, naquele momento, a 
importância das concepções que apenas começavam a circular entre nós. Não fosse 
esse bloqueio epistemológico (BACHELARD, 1996), eles poderiam ter sido, no Brasil, os 
primeiros intelectuais a realizarem a adequada recepção das ideias, que anos mais 
tarde viriam a se consolidar como uma das mais promissoras no conhecimento 
humanístico e como força dominante dentro da filosofia ocidental, como depois ficou 
conhecida a Filosofia Analítica. Ainda que no Brasil, por exemplo, em 1944, já houvesse 
sido publicado O Sentido da Nova Lógica, de Willard Van Orman Quine, decorrente de 
um curso ministrado por ele em 1942 na Escola Livre de Sociologia e Política, da 
Universidade de São Paulo, a repercussão dessas novas ideias ainda eram bastante 
incipientes e restritas aos círculos filosóficos, e especialmente, ao dos lógicos-
matemáticos brasileiros. Conforme observa Da Costa (2016, p. 7), “O Sentido da Nova 
Lógica foi escrito pelo próprio Quine, em seu português um tanto limitado, porém com 
auxílio de Vicente Ferreira da Silva, que o ajudou no curso e na redação do livro”. Mesmo 
isso, porém, não foi suficiente para que tais ideias tivessem uma repercussão maior 
entre nós. O próprio contexto e as características singulares da Filosofia Analítica 
contribuíram para que essa recepção maior não viesse a acontecer. Como bem afirma 
Javier Muguerza (MUGUERZA, 1981), a Filosofia Analítica não é um corpo de doutrina, 
senão uma atividade; não é uma escola filosófica, senão um mosaico de tendências; não 
é uma metodologia convencional, senão um estilo de pensamento. E foi justamente a 
profusão e, ao mesmo tempo, a confluência de áreas como a da Matemática, a da Nova 
Lógica, a da Semântica e Semiótica e a da Filosofia da Linguagem que a formam, que 
bloqueou para parte desses intelectuais, principalmente para o filólogo Serafim da Silva 
Neto, o entendimento da F. A. como um novo campo de saber que, então, se inaugurava 
e se estabelecia. Neste trabalho, para usarmos as mesmas expressões de Scharf (1989), 
em sua obra sobre as ideias de Humboldt, apresentaremos uma história dessa não-
recepção nas ciências da linguagem, desse vácuo de recepção ou, se quisermos, da 
história da ausência de impacto que as potenciais ideias da “filosofia analítica” tiveram 
naquele momento histórico entre nós. Homens que estavam institucional e 
intelectualmente constituídos para tal, não puderam fazê-lo. Essas ideias circulavam, 
portanto, na esfera jornalística e não acadêmico-universitária. A História da Filosofia 
Analítica, de acordo com Robert Hanna (HANNA 2005), pode ser dividida, conforme o 
agrupamento de seus principais autores, em pré-história: Bolzano; Helmholtz; Frege; 1ª 
fase histórica: Moore e Russel; depois com o 1º Wittgenstein; 2ª fase: Círculo de Viena: 



35 
 

Carnap, Schlick e A.J. Ayer (positivistas ou empiristas lógicos); 3ª fase: Quine, 2º 
Wittgenstein, Ryle, Strawson, Grice, Donald Davidson, Hillary Putnam, Sellars. Essa não 
é apenas uma lista de nomes, mas é a tentativa de mostrar sumariamente aquilo que 
Richard Rorty apresenta como o tipo de filosofia que nós hoje denominamos “analítica” 
e que começou como uma forma de empirismo. Ela se desenvolveu a partir do trabalho 
de Bertrand Russel, Rudolf Carnap e outros - o trabalho foi sumarizado e colocado de 
forma canônica e fácil entendimento por A.J. Ayer, em “Linguagem, verdade e lógica”, 
em 1936 (cf. AYER 1991 [1936]). Ayer apresenta nesta obra as ideias que constituem o 
que se chama hoje em dia de “positivismo lógico” ou “empirismo lógico”, segundo as 
quais reafirmaram a epistemologia fundacionalista do empirismo britânico em termos 
linguísticos, e não em termos psicológicos. Portanto, nesta época, tais discussões já 
estavam circulando na esfera acadêmica europeia e, em alguma medida, também na 
norte-americana. Eram justamente essas mesmas ideias – a da 2ª fase histórica da 
filosofia analítica, na divisão de Hanna – que chegavam naquele momento no Brasil. 
Para se ter uma ideia das discussões neste campo e de como elas eram (na verdade, 
ainda são) de interesse para o trabalho com a linguagem, basta ver o que diz Sellars 
(2008 [2003]) em seu Empirismo e filosofia da mente, em prol do argumento daquilo 
que ficou conhecido como “nominalismo psicológico”. O pensamento fundamental que 
percorre esse ensaio de Sellars é a afirmação de Kant de que “intuições sem conceitos 
são cegas”. Para Sellars, ter uma experiência sensorial não é, por si só, um exemplo nem 
de conhecimento, nem de experiência sensorial consciente. Sellars (op. cit.), como o 
segundo Wittgenstein, mas ao contrário de Kant (ou pelo menos do Kant que os 
analíticos puderam ver), identificou a posse de um conceito com o domínio do uso de 
uma palavra. Portanto, passava necessariamente por uma questão de ordem semântica 
– diríamos hoje mais pragmática –, mas não a semântica dita tradicional como a de 
Michel Bréal, como erroneamente supunha Serafim da Silva Neto. “Trata[va]-se [isto sim] 
de uma teoria relativamente nova que uma equipe de sábios”, como dizia Oswaldino 
Marques, “está tentando sistematizar através de um empreendimento gigantesco – a 
“Encyclopedia of Unified Science” – que já tem como principais responsáveis os lógicos 
positivistas Otto Neurath, Rudolf Carnap e Charles W. Morris” (MARQUES, 1949, p. 1). 
Assim, Gilberto Freyre e Oswaldino Marques estavam mais preparados para essa 
discussão do que Serafim da Silva Neto, que não fazia ideia do se tratava. Ou pelo menos 
a confundia com a semântica tradicional. Oswaldino Marques sabia do que estava 
falando. Era seguro naquilo que expunha: “A questão central para os novos 
semanticistas – diz ele – é que muitos dos problemas vitais que, por séculos, têm 
atribulado a humanidade, são essencialmente linguísticos”. Dessa forma, Oswaldino 
Marques, dava um tratamento adequado à questão, ao evocar de forma bastante 
precisa o que, anos mais tarde, Sellars, afirmava sobre o domínio de uma linguagem 
como pré-requisito da experiência consciente. Pois, de acordo com Sellars, “toda 
consciência de tipos, semelhanças, fatos, etc., em suma, toda consciência até mesmo de 
entidades abstratas - na verdade, toda consciência até mesmo de particulares - é uma 
questão linguística”. Nesta comunicação, eu gostaria de insistir no estabelecimento de 
um diálogo profícuo da filosofia da linguística com os trabalhos em filosofia analítica e, 
especialmente, os localizados e identificados como filosofia da linguagem. Sugiro, assim, 
uma possível relação entre essas áreas. Neste sentido, O nomear e a necessidade, de 
Saul Kripke, com a lógica dos mundos possíveis, é uma referência importante neste 
contexto, na medida em que Kripke, ao contrário de Quine, ou melhor, seguindo a 
sugestão de Quine, segundo a qual o lógico modal devesse adotar o essencialismo, 
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volta-se para a perspectiva da filosofia tradicional, segundo a qual as propriedades que 
um objeto tem se dividem em propriedades essenciais (necessárias) e propriedades 
acidentais (contingentes). Apoiado em muitos outros (inclusive Hintikka e Putnam), 
Kripke “conclui que, apesar de todas as aparências, não existem identidades 
contingentes. Muitos objetos poderiam ser bastante diferentes do que realmente são, 
mas nenhum objeto poderia não ser ele próprio”. Como se vê, Kripke, representante 
dessa 3ª fase da filosofia da linguagem ou analítica, recupera o essencialismo da filosofia 
tradicional, de matriz aristotélica. Para Kripke, a origem de um objeto, ou sua 
constituição material, é uma das suas propriedades essenciais. Além disso, recoloca 
Kant na discussão, a partir de uma outra perspectiva. Diz ele: Devo talvez mencionar 
também que não consegui encontrar em Kant a caracterização da verdade "a priori” 
como verdade que “pode” ser conhecida independentemente da experiência; tanto 
quanto consigo ver, Kant só se refere ao conhecimento “a priori” de afirmações 
particulares, o qual não envolve a modalidade extra. [...] E, com certeza, quando Kant 
usa “necessário” para um tipo de proposição e “a priori” para um modo de 
conhecimento, não podemos culpá-lo de incorrer na prática contemporânea comum de 
tratar os dois termos como sinônimos intersubstituíveis. Nas primeiras páginas da 
“Crítica” vê-se claramente que Kant considera que a tese segundo a qual o 
conhecimento “a priori” é uma importante, ainda que óbvia, tese substancial (KRIPKE, 
2012 [1980], p. 236). Como vemos, as discussões em torno dessas questões estão ainda 
hoje longe de terminar. Mas poderiam ter sido mais bem recepcionadas pelos nossos 
linguistas, de então, caso eles não estivessem tão voltados ou ensimesmados para seus 
próprios problemas linguísticos e tivessem desprezado essa tão rica e oportuna 
recepção de ideias tão profícuas.  
 
Palavras-chave: Filosofia analítica. Recepção. Horizonte de prospecção. Gilberto Freyre. 
Serafim da Silva Neto. Oswaldino Marques 
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Morreu mas passa bem: o fonema como a última revolução fonológica 
 

Gustavo Nishida (UTFPR) 

Troubetzkoy (1933) mencionava que em 1895 já era conhecida a proposta do que era 

o fonema nos estudos linguísticos. Tal qual conhecemos, a definição do que é o fonema 
é de Bandouin de Cortenay. Troubetzkoy ainda mencionava que, além de reconhecer 
que havia significativa diferença entre os sons e as imagens deles, a sua proposta teve 
consequência metodológica, como a existência de duas disciplinas para lidar com os 
sons da fala. São inegáveis os ganhos de se adotar o fonema como primitivo de análise, 
tanto que o fonema só ganha uma natureza distinta em 1968 (Chomsky; Halle, 1968) 
com a sua "morte". Dessa sua passagem “daquela para uma melhor”, há certamente 
ganhos teóricos que desembocam nas abordagens suprassegmentais (Goldsmith, 1976) 
e na geometria de traços (Clements; Hume, 1995). Como reação à abordagem de 
influência gerativa-transformacional da fonologia, há o avanço da fonologia de 
laboratório, que inicia uma nova abordagem fonológica assentada sobre o gesto 
articulatório. Diante dessa pluralidade teórica nos estudos fônicos e, aparentemente, 
incomensuráveis (Borges, 2004), faz-se necessário indagar qual é a situação científica 
dessas teorias fonológicas. Houve revolução em algum momento ou ela ainda está por 
vir? O objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão sobre a existência ou não de uma 
revolução científica nos estudos fônicos. Faz-se necessário para que se reflita com mais 
atenção sobre a adoção de primitivos de análise de alguma proposta teórica e para 
averiguar, de certa forma, a situação dos programas de pesquisa das teorias 
disponíveis. Assim, pretende-se uma análise pautada na filosofia da ciência (Kuhn, 1997) 
e na filosofia da linguística (Borges, 2004). A análise aqui não é de natureza teórica; e 
sim, filosófica. Isto é, trata-se de um questionamento e não uma disputa entre teorias. 
Uma revolução científica faz com que a realidade passe a ser encarada de outra forma, 
promove-se uma mudança gestáltica: o que era fundo passa a ser figura; e o que era 
figura, fundo (Kuhn, 2006). Diante disso, questiona-se se houve mudança gestáltica com 
o traço gerativo-transformacional ou com o gesto? O fato é que independentemente da 
natureza do traço ou do gesto, o fonema segue vivo. A mudança gestáltica sobre a 
realidade ao se propor a natureza simbólica, abstrata, do fonema é uma revolução. Um 
indício disso é que o fonema funciona muito bem na implementação tecnológica de 
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reconhecimento automático de fala. Se ele funciona bem, por que adotar o traço ou o 
gesto nesse tipo de interface? Retomando a discussão sobre o pluralismo teórico, as 
abordagens teóricas a partir de dados acústicos e articulatórios não se sincronizam 
ainda com o desenvolvimento tecnológico. A pergunta que os adeptos ao traço e ao 
gesto devem estar se fazendo é a seguinte: tomando esta reflexão como válida, deve-se 
continuar as pesquisas dentro de determinado arcabouço fonológico? Sim! Afinal, novas 
mudanças podem ocorrer. Ou ainda, já podem ter ocorrido, mas apenas não se tirou 
alguma vantagem metodológica ou os avanços tecnológicos não conseguiram se 
sintonizar com os achados mais finos da fonologia de laboratório.  
 
Palavras-chave: Fonema. Revolução científica. Mudança gestáltica 
 
 
Continuidades, descontinuidades e os aspectos programáticos da Deutsche Grammatik (1819; 
1822) de Jacob Grimm (1785-1863) 

Rogério Ferreira da Nóbrega 

Orientadora: Cristina Altman 

Coorientador: Paulo Chagas de Souza 

 

Entre aqueles que figuram na historiografia canônica como precursores e fundadores 

da linguística como disciplina científica do início do século XIX europeu, particularmente 
alemão, o nome de Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) é um dos mais recorrentes. 
Seus primeiros passos acadêmicos se deram na área do direito, inicialmente sob a tutela 
de Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), em cuja biblioteca Grimm teve contato com 
textos da antiguidade, o que posteriormente o levou a seguir a carreira docente, nas 
áreas jurídica, literária e linguística. Sua vasta e variada obra, parte dela realizada em 
coautoria com seu irmão, Wilhelm Carl Grimm (1786-1859), é composta por edições de 
textos medievais, contos, sagas, tradições folclóricas, dicionários, entre outros. Suas 
realizações no âmbito da linguística são mais lembradas entre os germanistas do que 
entre os estudiosos da linguística geral (cf. MORPURGO DAVIES, 2014). Contudo, são-lhe 
atribuídas descobertas de longeva importância, como, por exemplo, a que se 
convencionou denominar ‘Lei de Grimm’ (Lautverschiebung), além da prioridade na 
fundação da germanística como disciplina que compreende não somente a filologia, 
como também a história e o direito germânicos (cf. MEVES, 2001). O impacto de sua 
produção foi imenso, “beherrschend [dominante]”, nas palavras de Putschke (2001, p. 
1500), a ponto de eclipsar, por exemplo, o início de uma tradição de pesquisa 
dialetológica, tal como o trabalho conduzido por seu contemporâneo, Johann Andreas 
Schmeller (1785-1852). Jacob Grimm foi aclamado por seus contemporâneos e gerações 
subsequentes. Benfey (1869, p. 417) descreve 1819, ano de publicação da primeira 
edição do volume inicial da “Deutsche Grammatik [Gramática Germânica]” de Grimm, 
como um “Wendepunkt [ponto de reviravolta]” na história da grande área filológica 
germânica, sobretudo no que concerne à linguística. August Schleicher (1821-1868), por 
seu turno, o define como “der große Schöpfer der deutschen Sprachwissenschaft [o grande 
criador da ciência da linguagem germânica]”, e, sua Grammatik, como uma “Grundwerk 
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[obra basilar]” (SCHLEICHER, 1860, p. 86). Nosso objetivo nesta comunicação é analisar 
as percepções e concepções expostas nos capítulos iniciais das duas primeiras edições 
do primeiro volume da referida Deutsche Grammatik (1819) de Grimm, em seu contexto 
de formulação, com base no modelo teórico das camadas do conhecimento, i.e., na 
complexa dinâmica entre os componentes teórico, técnico, documental e contextual-
institucional contemplada pelo estudo historiográfico das ciências da linguagem. 
(SWIGGERS, 2004; 2012; 2017). Interessam-nos, em especial, sua concepção da 
linguística como disciplina ‘histórica’ [empírica], as tarefas dela decorrentes, a 
metalinguagem utilizada pelo estudioso alemão, as fontes documentais privilegiadas 
em seu estudo das línguas e dos dialetos germânicos, as realidades sociais que 
favoreceram ao suporte institucional para o desenvolvimento das ideias concebidas no 
período em questão (cf. HYMES, 1974) e a retórica de descontinuidade em relação às 
práticas antecedentes, o que se extrema nos ataques direcionados aos 
empreendimentos conduzidos em particular por Johann Christoph Adelung (1732-1806). 
A partir da objeção ao que se praticara até então, Grimm defende uma direção diferente 
para os estudos gramaticais, os quais deveriam ser, dali em diante, estritamente 
científicos. Seu distanciamento em relação à geração imediatamente anterior contrasta 
com um elogio aos gramaticistas gregos, aos quais teria faltado apenas um historicismo 
crítico, e aos latinos, que tiveram êxito em transformar o latim em uma ‘língua escolar’ 
e, portanto, teriam sido os fundadores de fato da gramática, aos quais devemos a maior 
parte da terminologia ainda usada e a ser preservada, em última instância e em certa 
medida, um modelo a ser seguido pela ‘nova filologia’. 

Palavras-chave: Historiografia linguística. Jacob Grimm. Germanística. Linguística histórica 
 
 
Um estudo acerca da produção brasileira na área da Historiografia 
linguística 
 

Meryane Sousa Oliveira (UFPI – Doutoriado) 

Orientador: Marcelo Alessandro Limeira dos Anjos (UFPI) 

Esta comunicação intenta apresentar um mapeamento inicial acerca da produção 

brasileira em Historiografia Linguística (doravante, HL), nas quase três décadas de 
implementação da área. A HL, enquanto disciplina ou como área de estudo 
independente, desponta no Brasil, por volta de 1993, a partir da constituição ou 
institucionalização de um grupo de estudo profissional, localizado na Universidade de 
São Paulo (USP). Um ponto relevante sobre a HL no Brasil é o fato de, em pouco menos 
de três décadas, essa área de pesquisa ter despertado o interesse de estudiosos em 
diversas regiões do país, fato que pode ser comprovado pela quantidade de trabalhos 
que já foram e que vêm sendo defendidos nos programas de pós-graduação nas 
principais universidades do país, além de uma quantidade significativa de artigos, livros, 
eventos, só para citar alguns produtos que tomam a HL como base teórico-
metodológica. O objetivo deste trabalho é oferecer um panorama sobre o estado da 
arte da disciplina, isto é, busca-se apresentar o que se conhece sobre a HL a partir de 
pesquisas já realizadas e de materiais produzidos. Para tanto, foi feito um mapeamento 
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da produção em HL, que contemplou apenas alguns pontos relevantes da produção 
brasileira, tais como: a quantidade de pesquisadores e de grupos em HL existentes no 
Brasil, a quantidade de materiais já produzidos na área e a concentração de grupos de 
especialidade em HL por região do Brasil. A pesquisa contou, ainda, com um corpus de 
informações retiradas do Lattes de pesquisadores que, de certo modo, evidenciam 
interesse pelo desenvolvimento de pesquisas na área ou que se autovinculam teórico-
metodologicamente com a HL. Levando-se em conta a importância do método e das 
propostas interpretativas da área, o estudo será baseado nos pressupostos teórico-
metodológicos da HL (ou caros a ela), seguindo categorias analíticas, tais como: grupos 
de especialidades (MURRAY, 1994), dimensão interna e externa (ALTMAN, 1998) e a 
relevância de pesquisas sobre o tempo presente (BÉDARIDA, 2006; RÉMOND, 2006; 
BASTOS E PALMA, 2008). A pesquisa oportunizou conhecer não só a história do 
surgimento e da consolidação da HL no Brasil, mas também o papel e a importância dos 
indivíduos e, consequentemente, de suas produções para a constituição de espaços 
físicos e intelectuais promovedores de especialidades de pesquisa. O estudo permitiu, 
ainda, traçar um panorama que permite vislumbrar aspectos importantes sobre o início 
dos estudos em HL no Brasil. As informações colhidas permitem reconhecer a HL como 
uma disciplina autêntica e legitimada pelas universidades e pelos pesquisadores 
brasileiros, sobretudo pela quantidade de materiais catalogados que, de certo modo, 
comprovam o esforço feito por parte dos pesquisadores em divulgar as ideias, a teoria 
e a metodologia que são próprias da área. 
 
Palavras-chave: Historiografia Linguística. Mapeamento historiográfico. Produção 
brasileira 
 
 
A chegada da Gramática Categorial no Brasil 
 

Luiz Arthur Pagani (UFPR) 

A Gramática Categorial (GC) começa em 1935 com a publicação de um texto de 

Ajdukiewicz (traduzido por Negri e Borges); o objetivo de Ajdukiewicz era postular uma 
gramática para evitar o paradoxo de Russell, identificando um procedimento 
algorítmico para restringir a combinação das expressões. Em 1953, Bar-Hillel publica um 
artigo na revista Language divulgando para os linguistas a proposta de Ajdukiewicz, 
propondo também uma adaptação para controlar o ordenamento das combinações 
(que expressões devem anteceder ou suceder outras). Cinco anos depois, recorrendo à 
Dedução Natural, Lambek propõe uma generalização para a GC (tradução de Borges, 
inédito), que fica conhecida como Cálculo de Lambek. Finalmente em 1983, van 
Benthem, propõe outra generalização, pareando a estrutura sintática e a interpretação 
semântica (através do Cálculo-?, de Church), através do emparelhamento das regras de 
eliminação de “/” e “\”, do Cálculo de Lambek, à aplicação funcional; as regras de 
introdução destes mesmos conectivos são associadas à abstração-?, oferecendo uma 
implementação integral do princípio de composicionalidade. No Brasil, o primeiro texto 
é uma tradução de um artigo de Makinson, publicado em 1973 na revista Discurso (por 
Loparic). Seis anos depois, em 1979, a revista Construtura publica um artigo de Borges; 
o texto tinha o objetivo de apresentar a GC para o público brasileiro. A seguir, o próximo 
texto a recorrer à GC, agora para resolver uma questão relativa à anáfora verbal, é de 
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Ilari, publicado nos Cadernos de Estudos Linguísticos, em 1981. Depois de um hiato de 
17 anos, em 1998, Borges e Guimarães, publicam na revista Letras um artigo sobre 
implementação de concordância. Borges orienta a seguir a dissertação de Fábio Marcelo 
Sorgon, defendida em 2001, em cuja banca de qualificação estive presente. Em 2003, 
publico um artigo na revista Letras, no qual proponho uma representação com matrizes 
de atributos e valores (Borges e Guimarães também recorriam a esse formalismo); 
neste mesmo ano apresentei uma comunicação no 5o. Encontro do Celsul, publicada 
nos seus anais. Em 2010, num simpósio para comemorar o retorno de Ilari ao Brasil 
(depois de um período na Universidade de Copenhagem), Borges e eu apresentamos 
uma comunicação na qual retomamos o texto de Ilari; esse evento resultou na 
publicação de um número especial dos Cadernos de Estudos Linguísticos, no qual o 
texto desta apresentação foi publicado. Neste texto, propusemos uma alternativa à 
solução proposta por Ilari, mais adequada ao desenvolvimento da GC. O último texto 
de que tenho notícia é de Maria Inés Corbalán, publicado em 2015 na Revista da 
ABRALIN; esta autora escreveu também uma tese, defendida na UNICAMP em fevereiro 
de 2018, em cuja banca de defesa eu também estive. Além de contar essa história na 
qual Borges tem um papel de destaque, na comunicação apresentarei ainda a análise 
do fenômeno da conjunção de não-constituintes, que foi o primeiro grande feito da GC.  
 
Palavras-chave: Gramática Categorial. José Borges Neto. Historiografia linguística 
 
 
Breve estudo sobre a semântica e a sintaxe: uma homenagem a José 
Borges Neto 

Roberta Pires de Oliveira 

Classicamente, a posição gerativista é que se há semântica, ela é sintaxe, i.e. 

manipulação de símbolos. Logo, há sintaxe e pragmática. A primeira seção exemplifica 
essa posição em Chomsky (2019). A segunda seção argumenta que as críticas de 
Chomsky à semântica referencial estão corretas, mas não se aplicam à semântica 
contemporânea (SC), como aparece, por exemplo, na semântica de any em Chierchia 
(2013). A SC é referencial, sem ser correspondência entre palavra e coisa no mundo. A 
última seção explora a distinção que Borges Neto (1999) fez, mais de uma vez, entre 
duas concepções de linguagem, a linguagem enquanto meio universal e a linguagem 
enquanto cálculo, para concluir que não sabemos se a semântica se reduz à sintaxe. 
Talvez seja esse o caso, mas há espaço para uma arquitetura em que a semântica 
interpreta a sintaxe e contribui no cálculo pragmático.  
Com o raciocínio a seguir, Chomsky conclui que se há semântica, ela é sintaxe: “a 
linguagem natural não tem semântica referencial (não no sentido de “relações entre 
símbolos e entidades independentes da mente”). Em vez disso, ela tem sintaxe (i.e. 
manipulação interna de símbolos) e pragmática (modos de uso da linguagem). A 
semântica formal, incluindo a semântica de modelos, enquadra-se como sendo sintaxe 
nessa categorização. Ela é motivada por considerações externas do mundo – bem como 
a fonologia -, mas , ao que parece, se relaciona com o mundo apenas no contexto das 
teorias da ação.” (Chomsky 2019: 82). Essa é uma propriedade das línguas humanas; em 
outras espécies, a relação entre a coisa externa e o signo é causal: a cadeia sonora 
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/booo/ está associada ao pensamento “perigo pelo ar”, mas a cadeia sonora /pesoa/ é 
construída politica e historicamente. A recusa da relação causal entre objetos e palavras 
leva o autor a abandonar a semântica, restando apenas sintaxe e pragmática.  
Não há dúvidas de que a relação entre palavra e mundo não é causal, é pragmática, já 
que envolve como as pessoas usam as palavras para fazerem coisas no mundo. No 
entanto, não é essa a noção de “referência” na SC. A capacidade semântica não é 
conectar “palavras” ao mundo, mas compreender como recursões contribuem 
composicionalmente para a construção do significado (Donald Davidson 1984, citado 
por Heim & Kratzer 1998): mulh-er-iz-ar, mulh-er-io, mulh-er-ão, mulh-er-es. Um falante 
do português sabe que [mulh] codifica uma região conceitual, uma potencialidade de 
significados: Uma mulher saiu e Maria é uma mulher. A relação é de um para muitos (Saab 
2021). Além disso, “palavras” como pessoa e mulher estão alocadas em lugares distintos 
na mente/cérebro de itens funcionais como o artigo definido ou a conjunção e, que 
Chomsky não discute, mas que são referenciais.  Na SC, há indivíduos e valores de 
verdade, noções cognitivas básicas, certamente partilhadas por outras espécies, parte 
do nosso equipamento cognitivo básico. A capacidade semântica é criar representações 
infinitas, representações de representações, compor recursivamente a partir da 
operação mínima de conversão e abstração-l (merge externo e interno, 
respectivamente). Logo, é um cálculo combinatório significativo, que faz portanto 
deduções semânticas. Em Chierchia (2013),  a relação entre itens lexicais e mundo é 
indireta (diferentemente de Heim & Kratzer 1979) via um modelo, como descrito em 
Borges Neto (2003, 2020). A distribuição e interpretação de any é um cálculo de 
contradição semântica, nem sintática nem lógica. Uma semântica de modelos não é 
sintaxe, porque é referencial, ainda que uma referencialidade vazia, por assim dizer.  
A terceira seção explora a diferença que Borges Neto (1999) discutiu entre linguagem 
como meio universal e linguagem como cálculo. A seção argumenta que Chomsky adere 
à inefabilidade da semântica, junto com o segundo Wittgenstein, enquanto em 
Chierchia a linguagem é um sistema aberto em que as expressões não possuem 
significados inerentes (os significados dependem de modelos). Traça então um paralelo 
informal com o primeiro teorema da Incompletude de Goedel: simplesmente não 
sabemos se a semântica se reduz à sintaxe, a um cálculo fechado em si mesmo. 
Chomsky cita Goedel para falar sobre os limites do conhecimento humano e assume 
que a semântica é sintaxe, professa assim um ato de fé porque, por enquanto, não 
sabemos se esse é o caso. Logo, há lugar para a semântica na teoria da gramática. 
 
Referências: Borges Neto, José. Semântica Formal. Revista Letras, Curitiba, n. 52, p. 167-
182. jul./dez. 1999. Editora da UF 
Borges Neto, José. Semântica de Modelos. In: Ana Lúcia Müller; Esmeralda Vailati Negrão; 
Maria José Foltran. (Org.). Semântica Formal. 1ed.São Paulo: Contexto, 2003, v. 1, p. 9-46. 
Borges Neto, José. Um capítulo da história da linguística: a Gramática Gerativa. In Negri, 
Foltran e Oliveira (org) Sentido e Significação – em torno da obra de Rodolfo Ilari. São Paulo: 
Contexto, 2004, p. 181-216. 
Borges Neto, José. Semântica Formal. Fórum Linguístico. Número Especial - Linguística 
Formal - Uma homenagem a Dermeval da Hora v. 17 2020,  4689-4700. 
Chierchia, Gennaro. Logic in Grammar. Polarity, Free Choice, and Intervention. Oxford: 
Oxford university Press. 2013. 
Chomsky, Noam. Que tipo de criaturas somos nós. Rio de Janeiro: Vozes. 2019 
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A interdependência entre teorias linguísticas e corpora privilegiados 
 

Sírio Possenti (UNICAMP) 

Nesta comunicação, pretendo defender que cada teoria linguística leva em conta, 

pelo menos para justificar seus fundamentos e sua relevância, dados de um certo tipo, 
que implicam uma certa concepção prototípica de língua (enunciados breves e 
“coloquiais” / enunciados escritos politicamente controversos) quando do mundo que 
refere (pacífico e cheio de consensos) ou de contextos que considera 
(homogeneamente considerados pelos falantes). Por exemplo, a gramática gerativa 
considera frases cotidianas e incontroversas como “Pedro se barbeou” e “Vi o incêndio 
da casa”. A semântica vericondicional parte de enunciados como “A grama é verde / A 
neve é branca”. A pragmática austiniana começa com as promessas, a griceana com 
diálogos como “- estou sem gasolina; - há um posto logo adiante”. A linguística de texto 
“da coesão” privilegiava correferências óbvias do tipo “O rei... Ele... O soberano...”; a “da 
coerência” considerava relações bastante óbvias entre elementos de um frame como 
“bar” (balcão, garçon, mesinha, refrigerante). A análise do discurso pêcheana, que 
considera que a língua materializa ideologias que dividem uma sociedade prefere 
enunciados opacos como “on a gagné” (qual a referência ON? Ganhou-se o quê?) e 
relativas como “o homem que é racional é livre” (a relativa se aplica a todos ou a um 
subconjunto?) ou “A França precisa de um presidente” (em uma campanha eleitoral 
durante a qual há um presidente um governando). A análise do discurso crítica analisa 
textos nos quais se pode detectar racismo, machismo e outras relações de poder. A 
semântica argumentativa privilegia enunciados do cotidiano (nunca são políticos). 
Mesmo gramáticas ilustram algumas regras com frases educativas (devemos obedecer 
aos pais e aos mestres) ou patrióticas (o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever). 
Poderia parecer que algumas teorias são ideológicas (porque tomam um partido) e 
outras não, porque tratam só da língua / da sintaxe / da semântica. Mas por que o 
exemplo não é “O genocida é também negacionista” ou “os indígenas foram dizimados”? 
Exemplificar com “o carro é azul” não é esconder que os falantes também proferem 
enunciados como “se morrer de soluço, é uma solução?” ou esta inscrição em camisetas: 
“Moro na cadeia”, que não só é “ambíguo”, mas também assume uma posição ou 
mesmo duas. Sem contar os estudos de do humor, cujos enunciados preferidos são os 
instáveis. A comunicação pretende desenvolver alguns desses tópicos. 
 
Palavras-chave: Teorias linguísticas. Dados prediletos. Concepção de língua. Concepção de 
mundo 
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Vocabulário de descrição na gramática de um afro-brasileiro do século 
XIX 

Olga Ferreira Coelho Sansone (USP, CEDOCH) 

Esta proposta está vinculada a um projeto interdisciplinar e interinstitucional de 

estudo da história linguística transatlântica (cf. Negrão & Viotti 2012; 2020). Por história 
linguística, entendemos a história das línguas e dos grupos humanos que as moldam e 
utilizam em diferentes períodos e contextos. Espaço transatlântico é compreendido, por 
sua vez, como aquele forjado nas relações que envolvem, prioritariamente, África, 
América e Europa. O objetivo compartilhado entre os diferentes projetos (individuais e 
coletivos) que se conectam é desenvolver um tratamento descolonial dessa história, 
com foco duplo: 1) nas questões relativas aos trânsitos e aos contatos populacionais e 
linguísticos e 2) no eixo África-América, tradicionalmente menos enfatizado em estudos 
do contexto transatlântico. Esse enquadramento das pesquisas põe em destaque 
processos como a exploração colonial, a escravização e os movimentos sociopolíticos 
libertários dos séculos XIX e XX, o autoritarismo, o racismo, o machismo e preconceitos 
estruturais, assim como processos mais circunscritos às ‘línguas’, incluindo aqueles que 
dizem respeito às formas de representação e codificação (inclusive, acadêmico-
científica) que elas têm recebido, ao longo do tempo, sob diferentes contingências. 
Nossas metas particulares, nesta proposta, são: selecionar e contextualizar documentos 
estratégicos para a compreensão da história dos estudos linguísticos transatlânticos, 
tomada como parte da história linguística a investigar, reunindo-os numa bibliografia 
crítica a se difundir; examinar, do ponto de vista da Historiografia Linguística, conceitos 
e termos nos quais o conhecimento (meta ou epilinguístico) sobre história linguística 
transatlântica têm se apoiado, a fim de evidenciar características de sistemas 
(cognitivos, culturais, sociais) que podem ser distribuídos em um eixo que vai do 
eurocêntrico ao descolonial, instigando, com isso, a reflexão sobre usos da linguagem. 
O exame de conceitos e termos procura seguir algumas das diretrizes apontadas em 
Swiggers 2010. Na apresentação, examinamos fragmentos dos Serões gramaticais 
(1890), de Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920), como forma de exemplificação da 
abordagem em desenvolvimento.  
 
Palavras-chave: Historiografia Linguística. Terminologi., História Linguística Transatlântica. 
Descolonialidade. Ernesto Carneiro Ribeiro 
 
Referências: NEGRÂO, E. & VIOTTI, E.. Em busca de uma história linguística. Revista de 
Estudos da Linguagem. Belo Horizonte: UFMG, Vol 20, no. 2, 2012, p. 309-342. __________. 
Abordando a emergência das peculiaridades do sujeito do português brasileiro a partir 
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propos de la terminologie et de la terminographie linguistiques. Revista do GEL, 2010, 
7(2), 9–29.  
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Reduzir ou não reduzir: eis a questão 
 

Adelaide Hercilia Pescatori Silva (UFPR) 
Luis Mateus Medeiros Bossi (UFPR-Graduação) 

Gabriel S. Hermida (UFPR-Graduação) 

Buscando refletir sobre questões filosóficas norteadoras da Linguística, Borges Neto 

estabelece diálogo com diferentes disciplinas da Linguística. Interessa-nos, neste 
trabalho, o diálogo instaurado com a Fonologia, particularmente no estudo a propósito 
da redução de ditongos e da abstração nas representações fonológicas. Ao refletir sobre 
possíveis explicações para a redução de alguns ditongos em /ow/, mas não todos, 
Borges Neto comenta que uma hipótese possível, com inspiração na Fonologia Gerativa, 
é a de que os falantes têm internalizadas duas formas, /ol/ e /ow/, que foneticamente 
se realizam [ow]. No caso de /ol/, a realização fonética demanda a aplicação de um 
conjunto de regras para que se chegue à vocalização da lateral. Para tanto, o falante 
precisa saber qual palavra da língua possui lateral em trava silábica, o que implicaria a 
recuperação de um processo diacrônico. Para Borges Neto esse é um problema, pois se 
misturam sincronia e diacronia na análise gerativa. Essa incoerência claramente objetiva 
garantir um grau elevado de abstração à análise. A preocupação de Borges Neto com 
problemas internos na análise que resultam da tentativa de garantir alto grau de 
abstração às representações fonológias volta, desenvolvida de modo mais detido e 
sistematizado, num trabalho sobre o Nupe. Se modelos fonológicos com graus elevados 
de abstração oferecem análises frágeis em troca da manutenção do alto grau de 
abstração, nosso argumento é que modelos com menor grau de abstração podem 
oferecer tratamento mais parcimonioso a fatos como redução dos ditongos em /ow/. 
Baseados na Fonologia Probabilística, assumimos que modelos que tratam 
quantitativamente relações entre unidades fônicas são melhor sucedidos em captar a 
maneira como se constroem representações, a partir do estabelecimento de padrões 
sonoros resultantes da experiência dos falantes. Como decorrência, assumimos 
também que fatores cognitivos podem influenciar a fonologia e podem ser fonte de 
restrições específicas de línguas, assim como de tendências linguísticas universais. 
Nessa perspectiva, o léxico tem papel importante, porque engloba um conjunto de 
distribuições não aleatórias de probabilidades de ocorrência e de combinação entre 
unidades fônicas, ou seja, os fatores cognitivos que infuenciam a representação 
fonológica. Partindo desse pressuposto, testamos a hipótese de que os ditongos que 
reduzem devem ter maior frequência de ocorrência na língua. Para verificá-la, 
recorremos ao CetenFolha, banco de aproximadamente 24 milhões de palavras em 
português brasileiro, elaborado e disponibilizado pelo NILC/USP. Um primeiro 
tratamento do corpus evidencia uma diferença substancial na frequência de ocorrência 
de /ol/ /ow/: considerando as ocorrências de ambas as formas em meio e final de 
palavra, a sequência /ol/ ocorre em 13,5% do total de palavras; /ow/, por sua vez, ocorre 
em 30% delas, ou seja, /ow/ é o default. Como tal, os falantes constroem a 
representação de que essa é a forma do ditongo e, portanto, a reduzdem. A verificação 
ainda precisa ser refinada, para observarmos eventuais correlações entre classes de 
palavra e redução do ditongo, por exemplo, mas já há aí uma boa pista para um 
tratamento da redução do ditongo à luz da Fonologia Probabilística.  
Palavras-Chave: Abstração. Representação. Fonologia probabilística. Ditongos 
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Teoria da frase e sintaxe no entre séculos XIX e XX: explorando alguns 
papéis do Arquivo Mattoso Câmara sobre o assunto 
 

Francivaldo Lourenço da Silva (USP – Doutorado) 

Orientadora: Marli Quadros Leite (USP) 

Swiggers (2019) classifica a necessidade de obter mais e melhores informações sobre 

fontes não publicadas e vários tipos de textos-fonte “não canônicos” (trabalhos 
manuscritos, correspondência, rascunhos, notas preparatórias etc.) como problema 
relacionado a condições heurísticas da Historiografia da Linguística. Por sua vez Auroux 
(2006) afirma, na perspectiva da História das Ideias Linguísticas, que as representações 
supõem os objetos; define, então, o que chama de domínio de objetos históricos: é ele 
um conjunto qualquer de entidades suscetíveis de serem o apoio empírico do trabalho 
do historiador. Nestas coordenadas teóricas situamos nossa investigação sobre a 
representação da frase e da sintaxe no entre séculos XIX e XX, a partir do pensamento 
linguístico de Mattoso Câmara (1970, 1974, 1979) e da observação dos processos de 
textualização presentes em documentos seus não publicados, encontrados no Arquivo 
Mattoso Câmara localizado na Universidade Católica de Petrópolis (UCP), que têm por 
tema estas ideias linguísticas. Analisamos estes documentos com base no duplo 
interesse dos arquivos privados dos cientistas: documental e processual (Fenoglio, 2012; 
Testenoire, 2016); de modo a evidenciar o lugar das reflexões linguísticas brasileiras na 
história da sintaxe, bem como analisar qual teria sido a contribuição de Mattoso Câmara 
para esta história, caso tivesse levado a termo seu projeto de uma Tese sobre Sintaxe 
Portuguesa (P.I. Estudos – N. 64).  
 
Palavras-chave: Frase; Sintaxe; Mattoso Câmara. Arquivo. História das Ideias Linguísticas. 
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O estatuto da noção de paradigma  
 

Maria Cristina Figueiredo Silva (UFPR/CNPq) 

Uma questão colocada para os estudos gramaticais é que estatuto dar para a noção 

de paradigma. Por exemplo, quando os estudos tradicionais falam de paradigma, a 
noção em jogo é a de um conjunto de “formas alternativas que, representando a mesma 
ideia, apresentam ‘acréscimos’ secundários a essa ideia”, na formulação de Borges 
(2011). Evidentemente, essa é a noção que faz sentido na teoria que entende a 
morfologia como baseada em palavras. Por outro lado, em teorias linguísticas 
contemporâneas, onde morfema é a noção central, há uma enorme relutância em 
conceder aos paradigmas qualquer propriedade mais propriamente teórica. Em boa 
parte dos estudos estruturalistas ou gerativos clássicos, parece que um objeto como o 
paradigma verbal do português, por exemplo, não é mais do que um modo bem 
organizado de apresentar conjuntos de morfemas que se definem pelas mais diversas 
descrições morfossintáticas. A tendência maior, no entanto, é negar mesmo esse papel 
meramente organizador dos paradigmas nas línguas em defesa da inexistência total 
desse constructo teórico. Essa é a decisão tomada, por exemplo, pela Morfologia 
Distribuída, uma teoria morfológica muito interessante inclusive porque se articula 
completamente com a sintaxe, mas onde simplesmente não cabe nada parecido com a 
noção de paradigma. Contudo, é muito claro que certas características sintáticas das 
línguas humanas parecem fazer uso crucial de informações organizadas como 
paradigmas. Um dos problemas clássicos na sintaxe gerativista é a questão do sujeito 
nulo. Ora, uma das propriedades conhecidas que parece estar articulada com a 
caracterização mesma do sujeito nulo é a existência de um paradigma verbal rico, o que 
quer que isso queira dizer exatamente. E quando enunciado deste modo o problema, 
parece claro que é preciso que a gramática “enxergue” o conjunto completo de formas, 
um serviço que os paradigmas verbais prestariam, se fossem admitidos como um 
constructo teórico de alguma natureza. O problema é mais agudo porque decisões com 
respeito a se a língua admite ou não admite sujeito nulo parecem ser tomadas para o 
conjunto completo das formas, independentemente de uma ou outra forma ainda ter 
uma forma fonológica que identifica de maneira inequívoca qual é a descrição 
morfossintática que lhe corresponde. Essa é inclusive uma das observações mais 
surpreendentes do trabalho de Duarte (1993) a respeito do sujeito nulo do português 
brasileiro: embora a primeira pessoa do singular, por exemplo, tenha formas 
morfológicas privativas em vários tempos verbais, nem por isso é na primeira pessoa 
do singular onde se encontra a maior incidência de sujeitos nulos. Aparentemente, o 
que se passa é que a decisão sobre sujeitos nulos de uma determinada natureza já foi 
tomada com base na consideração da totalidade de formas – dito de outro modo, a 
decisão é tomada no atacado (do paradigma inteiro), não no varejo (das formas 
singulares isoladas). Este trabalho pretende discutir esse conjunto de questões, 
mirando em particular a questão do tipo de propriedades que deveriam ser 
identificadas nos paradigmas para que eles tivessem estatuto teórico relevante. 
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Palavras-chave: Paradigmas. Sujeito nulo. Teorias morfológicas 

Referências: BORGES NETO, J. Morfologia: conceitos e métodos. In: LIMA, M. A. F.; ALVES 
FILHO, F.; COSTA, C. S. C. (org.). Colóquios linguísticos e literários: enfoques epistemológicos, 
metodológicos e descritivos. Teresina: EDUPI, 2011, p 53-72. DUARTE, M. E. L. Do pronome 
nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português do Brasil. IN: ROBERTS, I.; 
KATO, M.A. (org.) Português brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1993, p. 107-128. 

 
 
A questão da língua no/do Brasil no século XX: as ideias linguísticas de 
Herbert Parentes Fortes 
 

Raimunda da Conceição Silva (UFPI – Doutorado) 
Orientador: Marcelo A. L. Anjos (UFPI) 

A busca por uma identidade linguística autônoma para a língua falada no Brasil, bem 

como a necessidade de se compreender a sua constituição, é uma questão que vem, 
desde há muito, sendo debatida por gramáticos, filólogos, linguistas, escritores, poetas 
e demais estudiosos que, de alguma forma, interessam-se por este assunto. Tais 
estudiosos divulgam as suas ideias sobre a língua no/do Brasil a partir de estudos que, 
dentre outras questões, buscam “definir o que ela é, o que se imagina que ela seja, deva 
ou possa ser, e que em cada momento histórico se diferencia, não necessariamente 
pela inevitável mobilidade linguística” (BRAIT, 2000, p. 158. Grifos da autora). Com base 
nessas preliminares, esta comunicação, pautada nos pressupostos teórico-
metodológicos da Historiografia Linguística (HL), objetiva apresentar uma breve 
incursão pelas ideias linguísticas divulgadas pelo médico e filólogo piauiense Herbert 
Parentes Fortes sobre a língua no/do Brasil, a partir da análise de duas obras do autor 
que discutem essa questão, a saber: A língua que falamos (1957) e A questão da língua 
brasileira (1957). A fundamentação teórica segue métodos e propostas interpretativas 
da HL, a partir da noção de dimensões interna e externa (ALTMAN, 1998), que permite 
o estabelecimento das relações entre os dados linguísticos levantados e os respectivos 
problemas decorrentes das análises junto ao contexto sócio-histórico e cultural; e das 
seguintes categorias analíticas: os princípios historiográficos (KOERNER, 2014 [1995]) da 
contextualização (que possibilitará, na análise dos dados, o levantamento do clima de 
opinião do período em questão, a fim de resgatar a influência da situação sócio-histórica 
cultural, política etc. aos objetos de análise) e da imanência (que permitirá estabelecer 
uma compreensão completa dos textos/materiais linguísticos selecionados); além do 
argumento da influência (KOERNER, 2014 [1995]), que oportunizará o estabelecimento 
da ‘possível’ rede de influências do filólogo em tela. A investigação empreendida 
permitiu, dentre outras questões, depreender que Herbert Parentes Fortes, opondo-se 
ao clima de opinião vigente em seu tempo e admitindo uma atitude científica, pautado 
na Linguística e na Sociologia, mostrou-se a favor da ideia de “língua brasileira”, 
defendendo a tese de que existiam diferenças tanto quantitativas quanto qualitativas 
nas formas de se falar o português no Brasil e em Portugal, diferenças essas que eram 
intraduzíveis em outras línguas, além de serem visíveis não só no vocabulário brasileiro, 
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como também na fraseologia e no folclore. A investigação permitiu ainda identificar 
alguns nomes com os quais o filólogo piauiense estabeleceu contato e que se supõe 
que o tenha influenciado a adotar tal postura diante da questão da língua. Nesse 
sentido, este estudo possibilitou jogar luzes quanto à contribuição de um autor 
piauiense pouco conhecido, mas que produziu algumas obras, durante as primeiras 
décadas do século XX, sobre a questão da constituição histórica da língua do Brasil e 
sobre o ensino de Língua Portuguesa.  
 
Palavras-chave: Herbert Parentes Fortes. Ideias linguísticas. A questão da língua. 
Historiografia Linguística 
 
 
A tradição de pesquisa em Lóngua de Sinais no/do Brasil (1980 a 2019): 
uma análise historiográfica 
 

Rodrigo Alves Silva (UFPI – Doutorado) 

Orientador: Marcelo Alessandro Limeira dos Anjos (UFPI) 

Esta comunicação objetiva apresentar parte da pesquisa de doutorado (em 

andamento) realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPI, na 
linha de pesquisa Historiografia Linguística, a qual tenciona, de modo geral, construir 
uma narrativa historiográfica acerca da produção e da recepção de conhecimento sobre 
língua de sinais no/do Brasil, no período de 1980 a 2019. Os objetivos específicos do 
trabalho são: i) analisar, segundo o princípio da contextualização (KOERNER, 2014), os 
fatores sociais, políticos e históricos que favoreceram o desenvolvimento dos estudos 
sobre língua de sinais no Brasil, a partir de 1980; ii) identificar, com base no corpus 
selecionado (manuais, artigos, dissertações e teses), que programas de investigação 
(SWIGGERS, 1981; 2017) foram mais ou menos privilegiados ao longo dessa tradição de 
pesquisa em língua de sinais (TPLS); iii) analisar os movimentos de continuidade e 
descontinuidade inerentes ao desenvolvimento dos estudos científicos sobre língua de 
sinais e; iv) identificar os principais grupos de especialidade (MURRAY, 1993; BATISTA, 
2013) e os cursos de Letras Libras implementados nas universidades, os quais ajudaram 
a fomentar a produção de pesquisas linguísticas. Para tanto, fez-se a seleção, como 
corpus de pesquisa, de um conjunto de manuais de linguística de língua de sinais, 
representativos das quatros décadas entre 1980 a 2019, quais sejam Linguagem de 
Sinais do Brasil (HOEMANN, OATES, HOEMANN, 1983), Por uma gramática de línguas de 
sinais (FERREIRA, 2010[1995]), Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos 
(QUADROS E KARNOPP, 2004) e Libras (QUADROS, 2019), como também artigos 
científicos publicados em periódicos especializados na área e dissertações e teses 
produzidas e publicadas no Brasil sobre aspectos linguísticos das línguas de sinais. Para 
o levantamento de teses e dissertações, utilizou-se principalmente o Catálogo de Teses 
e Dissertações da CAPES, a partir do qual foi possível identificar a produção científica, 
em âmbito de Pós-Graduação nas mais diversas universidades brasileiras, sobre língua 
de sinais, em diferentes eixos temáticos. A partir do filtro “língua de sinais”, o sistema 
de busca do Catálogo apresentou um total de 1.020 teses e dissertações, cujas temáticas 
foram analisadas e organizadas em quadros, a fim de que se pudesse selecionar os 
trabalhos que, de fato, comporão o corpus de análise. Com isso, foi possível, então, 
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identificar a quantidade de teses e dissertações por ano e por universidades, o que nos 
leva a refletir sobre os aspectos históricos que podem ter influenciado essa produção. 
Além disso, fez-se um mapeamento das instituições de ensino que oferecem cursos de 
Letras Libras, a partir do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 
Superior do MEC e sites das universidades, tanto federais quanto estaduais, bem como 
dos principais grupos de especialidade, através do Diretório de Grupos de Pesquisas do 
CNPq. Os dados, ainda em processo de análise, e as reflexões preliminares apontam 
para uma possível consolidação da tradição de pesquisa em língua de sinais e uma 
constante produção de trabalhos na área, impulsionados, sobretudo, pelo discurso da 
inclusão do surdo, principalmente no contexto educacional. O trabalho também 
contribui para a reflexão do lugar da língua de sinais dentro da pesquisa linguística 
brasileira.  
 
Palavras-chave: Historiografia Linguística. Língua de Sinais. Produção. Recepção 
 
 
"Música é linguagem?": metáfora e hierarquia na cognição humana 
 

Diogo Simão 

José Borges Neto escreveu o artigo “Música é linguagem?”, publicado na “Revista 

eletrônica de musicologia” em outubro de 2005, para argumentar que a afirmação 
“Música é linguagem” seria “uma metáfora, no sentido de Lakoff e Johnson” (Borges 
Neto, 2005, s/p). Esse sentido aparece no “Metáforas da vida cotidiana”, livro em que 
George Lakoff e Mark Johnson defendem, de acordo com Borges Neto, que “as coisas 
cognitivamente simples podem ser compreendidas diretamente; as coisas 
cognitivamente complexas são compreendidas por meio de metáforas, em que se usam 
as coisas simples como explicação para as coisas complexas” (Borges Neto, 2005, s/p). 
Quando defende que “música é linguagem” é uma metáfora nesses termos, a ideia é de 
que música e linguagem não são a mesma coisa, mesmo que uma possa ser explicada 
com ajuda da outra. Borges Neto faz essa dissociação entre música e linguagem a partir 
do seguinte: é possível construir, tanto para a linguagem quanto para a música, uma 
fonologia e uma sintaxe; é possível construir um léxico, uma morfologia, e uma 
semântica apenas para a linguagem, e não para a música. Ou melhor, de acordo com 
Borges Neto, “parece que falta à música a dupla articulação que caracteriza as línguas 
naturais“ (Borges Neto, 2005, s/p). Essa discussão sobre as possíveis aproximações 
entre música e linguagem aparecem em vários outros estudos de vários outros autores. 
Um deles é “The Biology and Evolution of Musical Rythm: An Update”, escrito por W. 
Tecumseh Fitch e publicado em 2015 no livro “Structures in the Mind”. Nesse artigo, 
Fitch (2015) discute sobre a habilidade que os humanos têm com o ritmo, a relação entre 
o ritmo da música e o ritmo da linguagem, e as pesquisas que envolvem comparação 
entre o ritmo nos humanos e o ritmo em outros animais. A conclusão de Fitch (2015) é 
de que ambas, música e linguagem, parecem ter uma hierarquia métrica, o que pode, 
por sua vez, ter relação com o que ele chama de “cognição hierárquica”. Além disso, 
Fitch (2015) revisa “três modelos para a relação entre música e linguagem”; de acordo 
com Fitch, essa relação seria a) ou de modularidade, b) ou de sobreposição parcial; c) 
ou de identidade. Nosso objetivo, neste trabalho, é revisitar algumas das questões 
deixadas em aberto por Borges Neto ao final do artigo “Música é linguagem?” e propor 
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uma discussão a partir dos modelos apresentados por Fitch no artigo “The Biology and 
Evolutioon of Musical Rythm: an Update”.  
 
Palavras-chave: Música e Linguagem. Metáfora cognitiva. Hierarquia cognitiva. Evolução e 
Cognição 
 
Referências: BORGES NETO, José. Música é linguagem? Revista eletrônica de musicologia, 
v. IX, outubro de 2005. Disponível em: <http://www.rem.ufpr.br/_REM/REMv9-
1/borges.html> FITCH, W. Tecumseh. The Biology and Evolution of Musical Rythm: An 
Update. In: TOIVONEN, Ida; CSÚRI, Piroska, VAN DER ZEE, Emilie (eds). Structures in the 
Mind: Essays on Language, Music and Cognition in Honor of Ray Jackendoff. The MIT 
Press, Cambridge, 2015.  
 
 
De Roboredo (1619) a Comenius (1657): um estudo do horizonte de 
retrospeção 
 

Cínthia Cardoso de Siqueira (UTAD/USP – Doutoriado) 

Orientadora: Marli Quadros Leite (USP) 

De Roboredo (1619) a Comenius (1657): um estudo do horizonte de retrospeção O 

objetivo deste trabalho é buscar as causas que contribuíram para a formação de ideias 
renovadoras no método e no ensino de línguas que se consolidaram nos trabalhos de 
Roboredo (~1580- ~165?), gramático português, e Jan Amos Comenius (1592-1672), 
educador morávio, para mostrar como o horizonte de retrospecção, formado então, foi 
decisivo para que esses autores trabalhassem sobre pontos comuns, estando distantes 
entre si. Usamos aqui os conceitos de horizonte de retrospecção amplo e específico 
(Leite, 2021), retomando o conceito de Auroux (2008, 2009), para quem o horizonte de 
retrospecção é “o conjunto de conhecimentos antecedentes”. Seu conceito aparece, 
antes de tudo, desse modo, indeterminadamente (no sentido de não ter especificado 
“antecedente de quem”), sugerindo que tais conhecimentos sejam aqueles existentes e 
válidos em um espaço-tempo, comum a todos. O objeto do estudo é o método de ensino 
de línguas defendido por ambos os autores, baseado na obra Ianua Linguarum (1611), 
dos padres irlandeses, provavelmente de autoria de William Bathe. Para atingir nosso 
objetivo, selecionamos como fontes primárias as obras: Methodo grammatical para 
todas as linguas (1619) e Porta de linguas ou modo muito acommodado para as 
entender (1623), de Roboredo, e Ianua linguarum reserata (Porta aberta de línguas) 
(1631) e Didactica magna (1657), de Comenius e propomo-nos a tratar de certos 
aspectos do horizonte de retrospecção amplo e específico dos autores, de modo a situá-
los em seu tempo e espaço, bem como a identificar as principais ideias sobre o ensino 
de línguas reveladas em suas obras, fundamentando-nos na teoria e nos métodos 
próprios da Historiografia linguística e da História das ideias linguísticas.  
 
Palavras-chave: Metologia de ensino. Língua portuguesa, Roboredo. Comenius 
 
Referências: Fontes COMENIUS, J. A. Didática magna. Aparelho crítico Marta Fattori. Trad. 
Ivone C. Benedetti. 4. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011 [1657]. _____. 
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Janua Linguarum Reserata Aurea. Editio Postrema. Amstedolami, Apud Joannem 
Janssonium. Anno MDCLXII. Disponível em: 
https://archive.org/details/jacomeniiianuali00come/page/n1/mode/2up. Acesso em: 10 
jun. 2021. ROBOREDO, A. Methodo Grammatical Para Todas As Linguas. Lisboa: Pedro 
Craesbeeck, 1619. Disponível em: https://hdl.handle.net/2027/chi.61050508. Acesso em 
23 fev. 2021. ROBOREDO, A. Methodo grammatical para todas as linguas. Ed. 
facsimilada. Lisboa: Pedro Craesbeeck. Prefácio e estudo introdutório de Carlos 
Assunção e Gonçalo Fernandes.Vila Real: Centro de Estudos em Letras, Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Colecção Linguística, 1, 2007 [1619]. Estudos AUROUX, S. 
Histoire des idées linguistiques. Liège: Mardaga, 1992. ______. A questão da origem das 
línguas, seguido de A historicidade das ciências. Trad. Mariângela P. G. Joanilho. 
Campinas: Editora RG, 2008. ______. A revolução tecnológica da gramatização. Trad. Eni 
P. Orlandi. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2009. LEITE, M. Q. Considerações sobre 
uso e Norma na Gramática Portuguesa – O Methodo Grammatical para todas as Linguas 
(1619), de Amaro de Roboredo. Filologia e linguística portuguesa. n. 13 (2), p. 337-368, 
2011. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/59891/63000. Acesso 
em: 01 nov. 2018. ______. Método de ensino de gramática em Portugal nos séculos XVII 
e XVIII: de Roboredo a Verney. Confluência. Rio de Janeiro: Liceu Literário Português, 
Especial 30 anos, p. 372-435, junho de 2021. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.18364/rc.2021nEsp.496>. Acesso em: 02 jul. 2021. 
 
 
As gramáticas históricas do português: entre a escola e a ciência (1900-
1945) 
 

José Bento Cardoso Vidal Neto 

As análises das fontes que compõem o presente trabalho apontam para duas 

características marcantes da produção linguística brasileira do início do século XX: (i) sua 
divisão em três programas de investigação (Swiggers, 1981, 2004): o gramatical, o 
filológico e o dialetológico e (ii) o crescimento das obras de caráter monográfico e das 
gramáticas escolares. De acordo com nossa hipótese, tal crescimento alterará o papel 
central que a gramática tinha até fins do século XIX, fazendo com que ela se torne uma 
obra de viés mais escolar, deixando, assim, para as obras monográficas, a discussão 
linguístico-gramatical mais aprofundada, dirigida aos especialistas da área, aos pares. 
Esse aumento das produções gramaticais escolares pode ser justificado pela 
estruturação e ampliação do Secundário, o que gerou grande demanda por materiais 
específicos, promovendo, assim, maior especialização na produção destinada a esse 
nível de ensino, desencadeando um processo que chamamos de didatização da 
gramática brasileira. Com efeito, podemos dizer que os estudos linguísticos do início 
dos novecentos apresentam a seguinte divisão do trabalho: (i) o modelo gramatical 
greco-latino ficou responsável por produzir materiais escolares e, para a população em 
geral, obras de consulta sobre o bom uso da língua, como os consultórios gramaticais, 
por exemplo, e (ii) a Gramática Histórico-Comparada, modelo predominante no 
programa filológico, estava associada ao fazer científico. Destacamos que no programa 
dialetológico também havia muitas obras que se valiam do modelo histórico-
comparativista. Nos limites desta apresentação, nos deteremos apenas às gramáticas 
históricas, por nós incluídas no programa filológico, já que elas representam um 
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movimento pendular de duplo pertencimento: (i) ao universo escolar, já que a totalidade 
de gramáticas por nós localizada, a despeito de suas diferenças de aprofundamento, 
foram escritas para serem usadas em sala de aula, já que tópicos de gramática histórica 
passaram a fazer parte dos programas oficiais de ensino, junto com os de gramática 
tradicional e (ii) ao contexto da ciência, uma vez que essas obras estão ligadas à 
Gramática Histórico-Comparada, vista como científica à época. A opção pelo estudo das 
gramáticas históricas vem justamente dessa característica, já que as demais obras 
presentes nos programas filológico e dialetológico estão integralmente conectadas à 
ciência linguística, não apresentando nenhuma vinculação com a escola. Segundo a 
classificação que fizemos de nossas fontes, essas obras não-escolares estão distribuídas 
nos seguintes grupos: (i) obras de temas filológicos específicos; (ii) tratamento (edição) 
de texto; (iii) descrição de dialetos regionais e sociais e (iv) descrição dialetológica do 
Português do Brasil. Assim, o estudo das gramáticas históricas do início do século XX 
mostra-se de grande relevância, uma vez que revela a preocupação da escola 
secundária brasileira em apresentar aos alunos aquilo que havia de mais avançado em 
ciência linguística, ainda que de forma desproporcional quanto à gramática tradicional 
(a proporção era, no geral, de 1 ano de gramática histórica para 3 de tradicional). Para 
analisar essa relação entre a ciência e a escola, usaremos o modelo das camadas do 
conhecimento linguístico (Swiggers, 2004), dando ênfase à camada contextual, mas 
também perscrutando elementos linguísticos, portanto das camadas teórica, técnica e 
documental, relevantes à compreensão da relação acima apontada.  
 
Palavras-chave: Historiografia linguística. Gramática histórica. Século XX. Ensino 
secundário brasileiro. Gramática Histórico-Comparada 
 
Referências: SWIGGERS, Pierre. The history writing of linguistics: a methodological note. 
General linguistic, n. 21, v. 1, p. 11-16, 1981. __________. Modelos, métodos y problemas 
en la historiografía de la lingüística. Nuevas aportaciones a la historiografía lingüística. 
Actas del IV Congreso Internacional de la SEHL. La Laguna (Tenerife), 22 al 25 de octubre 
de 2003, p. 113-146, 2004.  
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PAINéIS 
 
 
Purificação e mediação no Curso de linguística geral (1916) de Ferdinand 
de Saussure 
 

Felipe Prais Almeida (CEDOCH-IC) 
Olga Ferreira Coelho Sansone (CEDOCH) 

Este projeto de Iniciação Científica propõe um estudo de Historiografia Linguística 

sobre as operações de purificação e mediação na epistemologia do "Curso de 
Linguística Geral" (1916) de Ferdinand de Saussure (1857-1913), a partir de um 
referencial teórico essencialmente ancorado no ensaio de Antropologia simétrica 
"Jamais fomos modernos" (1991) de Bruno Latour, intencionado verificar a tese do 
antropólogo, no âmbito da Linguística, através de uma leitura contemporânea do “CLG”. 
Como um dos principais documentos da Linguística moderna, o "Curso" – apócrifo 
editado de forma póstuma a partir de anotações de alunos que frequentaram, entre 
1907 e 1911, cursos orais ministrados por Saussure na Universidade de Genebra – é 
uma das “caixas-pretas” da área: extremamente influente, muitas das suas ideias se 
tornaram parte “normal” da ciência da língua e estenderam seu alcance a todo o campo 
das ciências humanas com o paradigma estruturalista, apesar de sua origem e sua 
autoria contestadas e de suas flutuações conceituais; assim, para compreendê-la, além 
de escrutiná-la, é necessário tomá-la em seus contextos de produção e recepção, 
atentando-se para as problemáticas da edição da obra e para as leituras que 
historicamente dela foram feitas. Apoiando-se, também, nos "Escritos de linguística 
geral" (2002), coletânea de manuscritos saussurianos que abriram um debate histórico 
acerca de um "pseudo-Saussure", mediado pelos editores, e um "Saussure autêntico", 
em sua forma pura, esta pesquisa busca combinar uma análise de aspectos dessa 
história externa à organização interna do "Curso", enfatizando a teorização linguística 
que contém, a fim de compreender os fundamentos modernos e não-modernos, nas 
acepções de Latour (1991), que parecem ter moldado o campo até os dias de hoje, tanto 
em sua autonomização quanto em suas aberturas interdisciplinares. Pretende-se 
complementar, de um ponto de vista interno, a leitura de um Saussure purificador, que 
permeou a recepção obra, com sua face mediadora, por vezes menos destacada, e 
avaliar, de um ponto de vista externo, a que aspirações de um clima intelectual de época 
esse jogo de narrativas pode ter servido, iniciando, em última análise, um diálogo com 
as propostas de Bruno Latour no âmbito da Historiografia Linguística.  
 
Palavras-chave: Historiografia Linguística. Epistemologia. Linguística saussuriana. 
Linguística moderna. "Jamais fomos modernos” 
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O sufixo *-eh2 e a formação do gênero feminino em proto-indo-europeu 
 

Mariana Bourscheid Cezimbra (UFPR-IC) 
Orientador: Marcio Renato Guimarães (UFPR) 

A pesquisa busca analisar as discussões que já foram feitas sobre o sufixo *-eh2 e a 

relação desse sufixo com a formação do gênero feminino no Proto-indo-europeu (PIE) 
nas últimas décadas. Partindo da hipótese do Brugmann de 1897, é feito uma análise 
do que já foi formulado, desenvolvido e discutido até o momento, buscando fazer uma 
historiografia do tema com os trabalhos mais recentes. Após uma leitura introdutória 
dos teóricos da área de historiografia da linguística, foi realizada uma busca pelos 
autores que discutiram e analisaram o tema do sufixo *-eh2 e sua relação com o gênero 
feminino. Chegamos em quatro pesquisadores principais, cujos artigos e trabalhos 
foram lidos, resenhados e discutidos: Sylvia Luraghi, Ignasi-Xavier Adiego, Eva Tichy e 
Ranko Matasović. Após a leitura das pesquisas da Luraghi, que analisou o sufixo *-eh2 
de forma estritamente morfológica e desenvolveu uma hipótese sobre a formação e o 
uso do sufixo comparando ele com outros troncos linguísticos, procuramos por mais 
pesquisas, pois a italiana não discutia a questão semântica do sufixo e a relação dele 
com o gênero femino. Analisamos o artigo do Adiego, cuja pesquisa foi a mais recente 
que encontramos, o artigo da Tichy e do Matasović, os dois últimos citados com 
relevância pelos dois primeiros pesquisadores, cujos artigos lemos e discutimos. Dos 
artigos analisados, três autores apresentam hipóteses de análise do sufixo e sua relação 
com o gênero femino (Luraghi, Tichy e Matasović), e um (Adiego) apresenta uma análise 
comparativa geral do que já foi realizado sobre o tema até a publicação do seu artigo. 
Portanto, concluímos com esse trabalho de Iniciação Científica, que enquanto não 
houver novos dados linguísticos, a hipótese de Brugmann, junto com as contribuições 
teóricas que foram adicionadas a ela ao longo das décadas, continua sendo a principal 
hipótese sobre o sufixo *-eh2 e a sua relação com o gênero feminino. 
 
Palavra-chave: Sufixo *-eh2. gênero feminino. Proto-indo-europeu 
 
 
Para um repertório da produção atinente à antiguidade e idade média no 
periódico Historiographia Linguistica (1974-2018) 
 

Mariane Mazzoni de Melo e Silva  
 Alessandro Beccari (UNESP/FCL-Assis, CEDOCH-HL-USP) 

 

De acordo com Altman (p. 48, 2004), “a revista periódica permite, de modo econômico, 

a concentração de um repertório extremamente importante – e, em princípio, variado – 
de dados cientificamente produzidos”, além disso, “a publicação em um periódico 
pressupõe certa compatibilidade com o que a comunidade científica – ou, ao menos, 
parte dela – considera relevante”. Este painel propõe um levantamento dos artigos 
relacionadas à reflexão linguística e gramaticografia grega e latina publicados nos 
números da Revista Historiographia Linguistica, começando por seu primeiro número, 
de 1974, até recentes publicações, de 2018. Do ponto de vista do periódico, o segmento 
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temporal coincide com a época da instauração e processo de cientifização da 
Historiografia Linguística até produções que representam seu estado da arte. Em 
termos de periodização dos conteúdos dos artigos, a produção concentra-se nos 
resultados de pesquisas a respeito das reflexões de natureza linguística da Antiguidade 
e Idade Média. Historiographia Linguistica inaugurou uma área e disciplina 
desvinculadas de abordagens heroicas da história, que fazem reconstruções 
teleológicas em benefício de certas teorias e em detrimento de outras. Nesse sentido, a 
Historiografia Linguística também quis ir além de uma história panorâmica e acrítica 
(COELHO; HACKEROTT, 2012, p. 392). Portanto, o levantamento e a organização em 
forma de repertório dos artigos que se encontram nesse importante periódico é, sem 
dúvida, um trabalho desejável, pois, além de oferecer uma visão geral do percurso da 
disciplina, seus resultados servirão de subsídio para pesquisadores e pesquisadoras. De 
fato, segundo Tuffani (2006) e Jabouille (1992), a falta de um instrumental que elenque 
sistematicamente as produções científicas é um dos motivos do desconhecimento de 
recursos valiosos, que são descobertos muitas vezes por acaso, quando o pesquisador 
ou pesquisadora iniciante, quiçá em visita a uma biblioteca especializada, depara-se 
eventualmente com artigos que seriam de seu interesse. Assim, um repertório 
grandemente facilita o trabalho dos pesquisadores e, neste caso, oferece-lhes um 
contato privilegiado com um dos mais importantes periódicos dos estudos da história 
da linguística. O trabalho aqui proposto, além da organização de publicações de acordo 
com categorias correspondentes a uma periodização da produção gramatical e 
linguística, na segunda fase de sua execução também produzirá uma introdução geral 
ao conjunto desses publicações elencadas em forma de repertório, de acordo com a 
metodologia empregada nos repertórios de Tuffani (2006) e Jabouille (1992). Portanto, 
o objetivo geral desta apresentação é discutir uma proposta de mapeamento teórico-
metodológico de artigos de um dos principais periódicos da área de HL, Historiographia 
Linguistica, atualmente em seu quadragésimo terceiro volume, encontrando-se sob a 
direção geral de Konrad Koerner, um reconhecido teórico da área, desde 1974. O 
produto final da pesquisa será um repertório que auxiliará um considerável número de 
pesquisadores e pesquisadoras no Brasil e no exterior, bem como todas as pessoas 
interessadas nos diversos aspectos dos estudos a respeito da reflexão de natureza 
linguística e da gramaticografia grega e latina na Antiguidade e Idade Média. Esse 
repertório será complementado por um estudo introdutório que discutirá as tendências 
e direcionamentos seguidos por um conjunto de pesquisadores(as). 
 
Palavras-chave: Historiographia Linguistica, Antiguidade, Idade Média 
 
 
O sistema de ideias da Glottologica de Graziadio Isaia Ascoli 
 

Milena Leal de Freitas Lourenço (UFPR-IC) 
Orientador: Márcio Renato Guimarães (UFPR) 

Graziadio Isaia Ascoli (1829 - 1907), é reconhecido por seu método rigorosamente 

científico e pelo desenvolvimento dos conceitos de substrato, superstrato e adstrato . 
Foi pioneiro na linguística italiana ao conferir aos dialetos o status de língua, fundou a 
dialetologia científica e foi um dos grandes nomes da Questione della lingua no século 
XIX. Fundada por Ascoli o primeiro número da revista Archivio glottologico italiano, escrito 
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pelo próprio, é considerada por muitos críticos uma obra essencial da literatura italiana. 
O principal objetivo do trabalho em questão é a identificação do sistema de ideias que 
fundamentam o trabalho de Graziadio Isaia Ascoli dentro de uma perspectiva da 
historiografia da linguística que entenda o desenvolvimento da ciência como um 
processo intelectual e social. O embasamento da pesquisa foi dado pela leitura da base 
teórica, formado pela teoria das escolas de conhecimento de Olga Amsterdamska, bem 
como de outros autores relevantes para o entendimento do método historiográfico. Em 
seguida, foi feito o levantamento da bibliografia de e sobre Ascoli, seguido de leitura e 
fichamento. Com a leitura e tradução de textos críticos descobrimos a influência dos 
aspectos biográficos que sua obra e principalmente seu posicionamento sobre a 
questão da língua italiana. Nascido em um ambiente plurilingue , desde jovem pode 
dedicar-se ao estudo das línguas. Foi uma figura controversa, atraindo diversas 
inimizades durante a sua carreira, a mais famosa com o escritor Alessandro Manzoni, a 
respeito da reforma linguística da Itália. Manzoni pregava a implementação do 
florentino popular como língua nacional e acreditava que o melhor modelo a ser 
seguido era o francês, para Ascoli, esse ponto de vista era anticientífico e anti-histórico. 
Após a impressão do Novo Vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di Firenze, o 
linguista rebateu as teorias manzonias no prefácio da primeira edição do Archivio 
Glottologico, tendo como o ponto de partida “novo” ao invés de “nuovo”, pois “uo” é a 
variante da o tônica breve latina e comum a maioria dos dialetos itálicos. Além de que 
a realidade linguística da Itália era muito diversa da situação da França, o melhor 
exemplo seria então a também recém unificada Alemanha. Ascoli foi o primeiro a 
estudar as línguas do ponto de vista científico na Itália, com sua visão pioneira conseguiu 
identificar a raiz dos problemas acerca da falta da unidade linguística italiana. Suas teses 
e metodologias foram um marco não apenas na Itália, mas sim , a nível mundial. 
 
 
Estudo de manuais de linguística utilizados no Brasil entre 1990 e 2010 
 

Pedro Henrique Camargo Freire (USP, CEDOCH – IC) 
Orientadora : Olga Sansone (USP, CEDOCH) 

Este trabalho de Iniciação Científica tem como objeto de estudo quatro manuais de 

Linguística utilizados no Brasil, entre 1990 e 2010, como materiais didáticos 
constitutivos da formação em linguística nas universidades brasileiras. Nessa 
perspectiva, reconhece-se o lugar de importância que esse tipo de material didático tem 
no ensino de linguística, ocupando, com maior frequência, as indicações bibliográficas 
das ementas da especialidade (SUGIYAMA, 2020). As indicações bibliográficas desses 
documentos universitários mostram a prevalência de manuais, não só gerais como 
também de subespecialidades (SUGIYAMA, 2020); pretende-se analisar o papel desses 
textos na perspectiva kuhniana, levando em conta as seguintes questões postas pelo 
autor: (a) o aparecimento da produção de manuais - em diferentes áreas do 
conhecimento - significa uma certa estabilidade teórico-metodológica dentro da 
produção científica, ou, em outros termos, dentro da produção da ciência normal; (b) 
esses tipos de livros didáticos “começam truncando a compreensão do cientista a 
respeito da história de sua própria disciplina” e, mesmo que treinem o cientista para 
adaptar-se a certos paradigmas, constroem uma tradição “da qual os cientistas sentem-
se participantes” mas que “jamais existiu” (KUHN, p.84). 
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Diante dessas duas grandes tarefas atribuídas aos manuais e da verificação de que a 
produção e a adoção de manuais é bastante intensa em Linguística, embora, dentro 
da historiografia linguística, ainda seja pouco explorada, colocaremos sob investigação 
as hipóteses de Kuhn. A Iniciação Científica procurará verificar, em corpus específico de 
manuais,1) as correntes teóricas predominantes e qual a visão da disciplina linguística 
que o manual indica na sua estrutura (índice, referências bibliográficas, organização 
dos capítulos) e a sua circulação na linguística brasileira (número de edições, traduções, 
ano da primeira publicação)  e 2) interpretar e analisar o modo como esses materiais 
didáticos lidam com a história da sua ciência, a partir dos quatro tipos de tratamento 
da história da linguística propostos por Koerner 2014: a história de 
compilação/monumental; a história propagandística/comemorativa; a história 
construtiva não-partidária e, por fim, a historiografia linguística. 
 
 
Proposta de um website para a indexação de obras relacionadas às línguas 
clássicas 
 

Wallison Lima da Silva (UNESP-IC) 
Alessandro Beccari (UNESP/FCL-Assis, CEDOCH-HL-USP) 

 

A atividade científica tem como um de seus objetivos a comunicação da informação 

e a propagação das descobertas e conhecimentos, tendo em vista o próprio 
desenvolvimento e avanço da ciência. A Internet é atualmente a tecnologia que se 
apresenta como poderoso meio para a disseminação da comunicação e informação, 
pois, como se sabe, é uma rede que conecta o mundo. Porém, mesmo com o avanço da 
Internet, ainda há muitas produções científicas que permanecem pouco conhecidas, 
pois ficam esquecidas nas bibliotecas das universidades e informações a seu respeito 
não se fazem presentes nas buscas da Internet. Pensando no problema ao acesso que 
muitos pesquisadores da área de Historiografia Linguística e Línguas Clássicas têm para 
encontrar fontes primárias que ao longo da história foram esquecidas, o presente 
trabalho tem como objetivo publicar em um website fichas descritivas de obras 
relacionadas ao ensino e aprendizagem de Línguas Clássicas localizadas nos acervos 
das bibliotecas da Unesp. No website, os títulos das obras localizadas são classificados 
em três categorias: 1) Gramáticas, 2) Livros Didáticos e 3) Estudos Linguísticos sobre o 
Latim e o Grego. As fichas descritivas das obras são organizadas pelos sobrenomes dos 
autores em ordem alfabética e cada ficha descritiva é acompanhada de sua versão em 
áudio, para que pesquisadores com deficiência visual possam ter acesso a elas. São 
utilizadas as seguintes ferramentas para a construção do website e seu conteúdo: a 
plataforma do Google Sites, o Adobe Photoshop e o Balabolka. Como fundamentação 
teórico-metodológica, a pesquisa tem como referência para a produção das fichas 
descritivas a metodologia do Projeto Documenta Grammaticae et Historiae (Projeto de 
Documentação Linguística e Historiográfica), coordenado pela Prof.ª Drª. Cristina 
Altman (USP) (ALTMAN 2009, 2004). Para as informações relacionadas a abordagens 
metodológicas para o ensino de Línguas Clássicas, presentes nas obras pesquisadas, 
consultamos Fortes e Prata (2012) e Amarante (2013). 
 
Palavras-chave: Historiografia Linguística. Indexação. Línguas Clássicas 


