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Universidade de Santiago de Compostela; juliodie@usc.es

A condição de Portuguesa
da língua da Galiza
A grande eclosão poética, linguística e cultural que representa na Idade Média peninsular a lírica dos trovadores ocorre num contexto histórico em que, como é sabido, já
se tinha consumado um acontecimento que marcará profundamente o destino da
Galiza: a independência do Condado Portucalense e, portanto, a cisão política da área
linguística galego-portuguesa. O início da escrita institucional em romanço castelhano
ou galego-português constituem mudanças qualitativas, pontos de inflexão que, evidentemente, não podemos considerar consequência ou testemunho do nascimento da
consciência identitária linguístico-cultural, mas, na realidade, a sua causa remota.
Quando na Galiza surge a escrita em galego-português, já o território está há algum
tempo politicamente inserido num espaço em que convivem diferentes comunidades
linguísticas, embora provavelmente nessa altura tenha sido mínima a preocupação com
este facto, óbvio e irrelevante na percepção da época, quer dizer: carente de qualquer
consequência no que dizia respeito à organização das relações sociais e ao exercício
do poder político.
Nos finais do século XV desaparece praticamente a tradição escrita que tinha mantido até esse momento o uso da língua galego-portuguesa na elaboração dos documentos jurídicos. O cronista Zurita não podia ser mais explícito quando escreveu que
os Reis Católicos tinham determinado “la doma y castración del Reino de Galicia”.
Impunha-se o centralismo, o castelhano tornava-se obrigatório na escrita e na administração, ficando a língua do povo reduzida à condição dialectal, desprovida de qualquer manifestação de institucionalidade.
Cerca de quatrocentos anos mais tarde ergue-se na Galiza a bandeira da reivindicação linguística. É sob a influência do Romantismo que se esboça com clareza um
movimento galeguista que reabilita o dialecto, e o livro Cantares Gallegos de Rosalia
de Castro (1863) restaura a dignidade do falar do povo elevando-o à categoria literária, ao mesmo tempo que se insurge na defesa dos valores colectivos de uma sociedade oprimida e dominada. Desde essa data até 1936 vive-se um verdadeiro ressurgimento da fala e da cultura dos galegos, reatando-se os laços fraternais com os escrito-
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res e intelectuais portugueses1; mas a guerra civil da Espanha, como é sabido, corta de
forma brutal as esperanças que se abriam no horizonte. José Luís Rodríguez (2001: 57-58) explica assim este percurso:
Os quase quarenta anos de ditadura franquista, com o seu profundo centralismo espanholizador, marcaram, talvez irremediavelmente nalguns aspectos, o futuro da Galiza, o futuro
actual e o futuro-futuro. Negada a personalidade política, desprovida de uma planificaçom
económica adequada às suas necessidades e coerente com as suas potencialidades, silenciadas a sua língua e cultura, a Galiza adiava sempre o seu momento, enquanto os seus filhos
emigravam para a Europa ou para outras zonas do Estado Espanhol, com o doloroso desenraizamento familiar, mas também assinando o decreto de morte da sociedade agrícola tradicional, principal suporte da cultura e do idioma, que nom se enriquece, precisamente, no
escoamento emigratório. Nas cidades galegas, durante a Ditadura, o espanhol, co-presente
desde antigo nelas, amplia o seu uso, convertendo-se na língua primeira de um número cada
vez maior de jovens galegos, que lhes é impingido pelos próprios pais numa insólita auto-imolaçom, misto de extremada preocupaçom paternal e de profunda incultura, a incultura de
um País, aliás, que nom chegara (chegou?) a renascer.

Após o fim da Ditadura franquista os falares da Galiza vêem finalmente a possibilidade de iniciar a sua incorporação no sistema educativo público e particular, em virtude de o novo sistema descentralizado de poder outorgar às quatro províncias um
estatuto de autonomia. A esse poder autonómico derivado da constituição de 1978 são
atribuídas as competências em matéria educativa, e surge também um parlamento
galego que aprovará normas legislativas para restaurar a língua própria nos usos institucionais2, em co-oficialidade com o castelhano. Mas esta, que ao longo de séculos
tinha estado viva apenas nos usos populares, apresenta um grau muito precário de
padronização, o que dificulta extraordinariamente a sua incorporação normal no sistema de ensino. O conflito entre diferentes sensibilidades linguísticas intensificou-se na
década de 80, confrontando sobretudo os sectores comprometidos com a realidade histórica da fala, a sua pertença ao tronco galego-português, e o sector dos preocupados
em tomar em consideração a consciência e percepção linguística dos sectores populares, que assumiam (e assumem) maioritariamente a subordinação à língua oficial do
estado. Este que cremos poder denominar conflito de sensibilidades projecta-se no
plano teórico na pugna entre a corrente que a considera sobrevivência da língua
galego-portuguesa, denominada também português e concebida como um todo unitário, e a que concebe o galego como idioma diferente da língua portuguesa, cuja independência alguns postulam de forma radical ab origine, quer dizer, sem reconhecer
que tenha havido no passado uma fase unitária, e outros consideram historicamente
condicionada, entendendo que existiu uma língua única galego-portuguesa que se teria
cindido em duas nos finais do século XIV, ou ao longo do século XV.
O problema de definir a relação existente entre o galego e o português continua
em aberto nos dias de hoje; desde que Leite de Vasconcelos, em data já longínqua3, o
1 É significativo que a primeira entidade que inicia a reivindicação linguística no plano da movimentação cívica tenha adoptado este nome: Irmandades da Fala.
2 A expressão “língua própria” aparece no artigo 5o do estatuto de autonomia, aprovado em Outubro de 1980: “A lingua propia (sic) de Galicia (sic) é o galego”.
3 Num artigo publicado no jornal El país gallego de Santiago de Compostela em 7 de Julho de 1888.
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definira como co-dialecto português4, foram muitos os linguistas e filólogos portugueses e brasileiros, para além de outros especialistas em línguas românicas, investigadores da linguística geral e da sociolinguística, etc., que deram os seus contributos teóricos para esclarecer os termos da controvérsia5.
A acompanhar o problema teórico de definir o tipo de relação que existe de facto
(ou que deve estabelecer-se, no plano da vontade e das decisões humanas) entre a
língua e falares da Galiza e de Portugal, desenvolveu-se ao longo dos últimos vinte
anos a reflexão sobre os problemas práticos que coloca o processo de padronização
do galego e a sua incorporação no uso institucional e no sistema educativo. Esse percurso, conflituoso e polémico, foi condicionado em grande medida pela situação sóciopolítica, como não podia ter deixado ser. José Luís Rodríguez (2001: 58-59) resume
assim este processo:
É bom nom esquecer que o Estatuto de Autonomia responde mais a uma concessom originada polo contexto estatal do que a uma conquista por parte do tecido social galego. De
facto, os quase vinte e cinco anos de Governo galego “autonómico” (que nem sempre autónomo) estiverom presididos por partidos de tipo estatal, muito especialmente a desaparecida
“Alianza Popular” e o seu sucessor o “Partido Popular”. Enquanto as escassas opçons galeguistas e nacionalistas se difuminavam em diversos partidos pequenos e siglas pouco ou nada
operativos, sendo, precisamente, uma das mudanças salientáveis operada ao longo de todos
estes anos o progressivo incremento do voto nacionalista e a sua concentraçom em poucos
partidos, a começar polo B.N.G. (Bloco Nacionalista Galego), o segundo ou terceiro partido
mais votado no âmbito galego. A permanência inalterável dos partidos estatais à frente do
governo galego traduziu-se numa política demasiado contemporizadora com o statu quo herdado, pouco activa, em fim, em prol da língua própria do País, e totalmente renitente, por
nom dizer claramente oposta, a restabelecer os antigos vínculos com o espaço luso-brasileiro.

Parece óbvio que a introdução do português no sistema do ensino da Galiza inicia,
na prática, um novo percurso que talvez possa permitir no futuro redefinir os termos
do dilema identitário. O contacto com as normas de Portugal e do Brasil mostrará a
falta de simetria entre as realidades portuguesa ou brasileira e a galega, o que em
resumo conduz à observação que fica perfeitamente sintetizada neste excerto de Eugenio Coseriu (1987: 132):
Lo que distingue la relación entre el portugués y el gallego de la relación entre el portugués y el brasileño es que el gallego no tiene un léxico común unificado, que en muchos
casos el gallego carece de formas propias por carecer de una tradición en el nivel “culto” y
que entre el portugués de Portugal y el brasileño siempre ha habido y sigue habiendo intercomunicación, lo que no se ha dado y no se da entre el portugués y el gallego (itálico nosso).

Entretanto, o código que denominamos galego apresenta-se com uma identidade
dividida; Manuela Barros Ferreira (1992: 30-31) define assim os termos da dualidade:
Hoje o galego afirma-se como um idioma de condição dupla, consoante nos colocamos
numa perspectiva estritamente linguística ou numa perspectiva institucional: na primeira,
4 O termo co-dialecto é ainda usado para definir o galego por Jorge Morais Barbosa (1994: 130), quem
afirma que “é originariamente um co-dialecto do português, falado em território politicamente espanhol
e muito influenciado pelo castelhano”.
5 Cf., quanto a isto, Maia, 2002.
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constata-se que embora haja ao longo da fronteira entre Galiza e Portugal um conjunto de isófonas coincidentes (isófona: linha imaginária que marca o limite geográfico de um dado som),
elas são tão superficiais que não chegam a afectar a comunicação: galegos e portugueses
compreendem-se sem problemas. De facto, se de um ponto de vista histórico, o galego e o
português são dois dialectos divergentes de uma antiga língua comum, também do ponto de
vista sincrónico os dois idiomas se podem descrever, a um nível abstracto, como um único
sistema linguístico, com variantes que se manifestam na morfologia, fonologia, fonética e
léxico. Numa perspectiva institucional, porém, verifica-se que o galego tem já uma norma
escrita e oral diferente da portuguesa, uma ortografia adequada à sua maneira mais comum
de pronunciar, dicionários e gramáticas próprios, os seus Institutos de defesa e ensino da língua.

A duplicidade em questão é explicável em virtude do percurso histórico das relações sociais e das estruturas de poder existentes. O que define a realidade sociolinguística da Galiza desde os finais da Idade Média é a presença de um sector bilingue
que utiliza dois códigos diferentes: um para o relacionamento com o poder institucional castelhano, outro para o convívio diário com o povo comum da Galiza camponesa
e marinheira. A partir do momento em que a nobreza galega adopta o castelhano, consumando assim, no seu âmbito interno estamental, o primeiro processo de substituição
linguística, surge na sociedade uma cisão profunda em dois sectores que dá origem a
um processo de distanciamento cultural acentuado. A manutenção dos dialectos locais
pelo campesinato e sectores populares tem como consequência evidente a conservação da cultura autóctone, de uma mentalidade e comportamentos bem definidos que
não chegam a ser atacados pela penetração de elementos culturais forâneos porque a
distância linguística serve de escudo protector. Evidentemente, isto supõe também a
manutenção de um grau elevado de arcaísmo cultural.
A cisão a que nos referimos dá lugar à consolidação de uma situação de divórcio
real entre a minoria (urbana) vinculada ao exercício do poder senhorial-nobiliárquico,
eclesiástico e secular, e, porteriormente, ao exercício de funções político-administrativas ou burocráticas, por um lado, e a massa camponesa, dominada e dependente, ocupada nas suas funções tradicionais da economia agrária e piscatória. Essa fractura faz
nascer depois um grupo que tem como principal função gerir o relacionamento entre
esses dois sectores cujos códigos de comportamento e universos mentais se encontram
cada vez mais afastados. Esse colectivo será fundamentalmente bilingue. Em virtude da
sua função social usa os dois sistemas linguísticos, mas possui sobretudo um domínio
notável das particularidades dos dois universos culturais, dos modelos de comportamento humano associados a ambos. Trata-se de funcionários públicos, do clero das freguesias rurais ou dos advogados que, tradicionalmente, gerem os conflitos internos da
comunidade camponesa. São sujeitos que conhecem o mundo institucional castelhano
que tem o poder último de decisão, mas percebem também na perfeição a psicologia
e padrões de comportamento das classes populares. É um sector que domina dois sistemas, joga em dois tabuleiros, tendo como principal meio de vida a mediação social
entre as duas comunidades.
A presença de uma quantidade notável de castelhanismos nos falares da Galiza é
explicável, sem dúvida, em virtude da presença ininterrompida de um colectivo que,
praticando o bilinguismo, insere na sua fala galega o vocabulário característico do seu
desempenho oral em castelhano. Na realidade os falares da Galiza acompanham o pro-
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cesso de fixação e institucionalização da norma castelhana, num processo de padronização exógena, a partir de um sistema linguístico alheio, ao contrário do que aconteceu com os falares de Portugal, que tiveram um processo de padronização endógena,
a partir de uma variante do sistema próprio. A padronização precária dos falares da
Galiza é um efeito secundário da que, de forma muito mais intensa, ocorreu no castelhano, e surge directamente da prática oral dos bilingues que, sendo utentes de duas
variedades bem definidas, transferem de uma para a outra o vocabulário específico dos
âmbitos da actividade humana vinculados ao espaço institucional e à organização da
vida colectiva.
O castelhano da Galiza foi, durante séculos, uma variante linguística intermédia entre
os falares rurais galego-portugueses e a língua da corte castelhana. A prática do sector
bilingue determinou a castelhanização maciça do vocabulário, mas incorporou as características fonéticas dos dialectos locais. Isso foi possível, de facto, porque surgiu como
uma variante usada por sujeitos de língua materna galego-portuguesa. Eles acomodaram o código linguístico forâneo à fonética autóctone de modo que os ditongos /je/
/we/ passaram a ter como realização normal – como têm ainda nos dias de hoje – [jε],
[wε]. Assim, o castelhano falado galaico teve um efeito protector sobre o vocalismo
autóctone, evitando que pudesse ficar na “linha de fogo”, pois permitiu que passasse
despercebido o contraste com as realizações fonéticas castelhanas. Do mesmo modo,
no que diz respeito à redução e à nasalidade vocálica, o castelhano da Galiza assumiu
tradicionalmente as realizações fonéticas galego-portuguesas. Inversamente, o galego
dos bilingues urbanos adquiriu modernamente as características da fonética castelhana,
e essa variante está na origem da que se costuma designar como norma culta ou galego
padrão, usado no discurso político e nos meios de comunicação de massas.
O que a elite cultural urbana actual designa como padrão ou norma culta do
galego constitui, na realidade, uma variante intermédia entre os dialectos rurais e o castelhano. Dir-se-ia que na pugna entre uma base tradicional com fonologia, morfossintaxe e léxico afins ao português, por razões históricas, e uma norma urbana (muito precária) afim ao castelhano, por razões sociolinguísticas, na variante standard o segundo
elemento prevalece6. Na realidade a comunidade dos utentes do galego aparece dividida em dois grupos bem definidos e mutuamente distanciados: os falantes maternos
rurais, dedicados maioritariamente à produção agrária e piscatória, e, por outro lado,
os falantes urbanos, vinculados ao mundo da cultura, do ensino ou do comércio, funcionários dos diferentes níveis da administração e inclusive de sectores vinculados à
Igreja ou ao mundo universitário. Nesta dualidade, os primeiros representam a base tradicional, e a norma culta os outros.
Os falantes urbanos ideológicos (vinculam-se a entidades culturais, partidos ou sindicatos de orientação galeguista, e têm, em muitos casos, como língua inicial a oficial
do estado) olham com desdém para os maternos de origem rural sobretudo por causa
da diglossia. Os aldeões usam o castelhano com os médicos, os padres, os funcioná6 Como assinala Xosé Luís Regueira (2002: 339), “normalmente unha lingua minorizada, como o
galego, toma os cultismos da lingua dominante”. Mas isso não explica tudo, porque, como indica José
Luís Rodríguez (2001: 59) na elite galega existe “um certo complexo de ‘superioridade espanhola’,
que implica uma profunda espanholizaçom dos ‘notáveis’ galeguistas, habitualmente nom assumida por
estes”.
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rios públicos, etc., mantendo-se fiéis ao seu falar genuíno no âmbito familiar e laboral
primário. Os urbanos preferem evitar a diglossia, mantendo o uso da língua própria de
forma mais constante, e consideram-se monolingues, por esse motivo, em muitos
casos7.
O falante diglóssico rural usa um tipo de castelhano em que, fonética e sintacticamente sobretudo, prevalecem claramente as características galego-portuguesas (redução das vogais átonas, nasalamento das que estão em contacto com consoantes nasais,
oposição fonológica de /ε/ : /e / e /] /: /o/, gheada e sesseio nas áreas dialectais correspondentes, etc.). Pelo contrário, o galego oral do falante bilingue urbano possui
características essencialmente castelhanas que o afastam radicalmente da fonética,
entoação e sintaxe galego-portuguesa.
O modelo normativo da língua galega urbana foi decalcado do castelhano a tal
ponto que os falantes maternos dos dialectos locais que são também do galego dito
culto são, de facto, duplamente bilingues, possuindo, além do castelhano, duas variedades autóctones. A estigmatização que caracterizou secularmente os falares rurais
mantém-se, e o utente bilingue precisa de marcar bem as características da fonética urbana
castelhana para evitar a identificação como rural materno carente de escolaridade8.
Analisar de forma objectiva e rigorosa a situação das variantes do galego exige distinguir cuidadosamente a realidade objectiva das verdades particulares que surgem dos
grupos ideológicos que tomam posições sobre a convivência do castelhano com os dialectos autóctones. O grande dilema que parece dividir de forma perpétua a elite galeguista é o de saber se o que de designa como galego é uma língua independente ou
se, pelo contrário, é uma variante da portuguesa, ou galego-portuguesa (evitando o
termo dialecto). A corrente maioritária afirma a independência inquestionável e acusa
a outra de pretender converter o galego em satélite da língua portuguesa. Evidentemente ambos os grupos evitam colocar a questão nestes termos: uma língua cujos
falantes são todos bilíngues pode ser independente? Que significado pode ter neste
caso a independência?

7 Isso, porém, não significa que sejam verdadeiros monolingues: a escolha do galego não supõe
que os interlocutores se sintam obrigados a mudar de código-registo; surgem assim situações de comunicação em que os interlocutores usam dois códigos-registos diferentes sem que nenhum deles mude.
Os que participam em actos comunicativos deste tipo são sujeitos bilingues: quando dizem ser monolíngues o que verdadeiramente reivindicam é a condição de bilingues passivos, de preferência a sua recusa
em eleger livremente um código-registo diferente do seu. Evidentemente, quando a escolha não é livre,
aceitam as exigências sociais e utilizam o outro de bom grado.
8 Este é um dado que provoca surpresa nos visitantes forâneos. O semanário A Nosa Terra (nº 1068,
6-12 de Fevereiro de 2003, p. 12) reproduz, traduzido, um texto publicado no jornal espanhol La Vanguardia (em 2 de Fevereiro de 2003): “Será moi difícil que ninguén crea que o galego é un idioma coa
súa plena autonomía e leis despois de ter oído atá a fartura na televisión aos políticos, intelectuais, técnicos, que en teoría falan en galego cando en realidade só se trata dun castelán con varias incorreccións
ou particularidades, moitísimas menos que as usadas en diversos sitios de Andalucía e non digamos en
Sudamérica. Só algúns pescadores galegos emiten palabras e oracións autóctonas. E supoño que será pola
súa ascendencia rural, coma se o galego non chegara a constituirse en língua urbana e moderna, sendo
esta o castelán con matices locais”.
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A totalidade dos utentes da língua própria da Galiza são bilingues por imperativo
legal, e a totalidade dos falantes cultos (não analfabetos) são-no de facto. A contradição torna-se visível quando se afirma a independência e se assume, simultaneamente,
que a maior ameaça à sua sobrevivência é a interferência do castelhano; de facto o
galego urbano das camadas juvenis apresenta-se com um sistema fonológico que se
afasta do tradicional e se aproxima radicalmente do da língua do estado9. Eis a pergunta que não chega a ser formulada: como é possível que uma língua independente
esbarre com um problema desta ordem? A pretensa independência devia ter proporcionado o remédio radical que evitasse a conversão dos falares galegos em variedades
locais do castelhano, que é o que está a acontecer, de facto, nos dias de hoje.
Este ponto parece ser suficiente para entender que, no que diz respeito aos grupos
intervenientes na questão, é preciso analisar os discursos em função da dimensão
sociológica e do verdadeiro papel sociolinguístico que desempenha cada um deles. Na
realidade os auto-proclamados independentistas linguísticos são os mais comprometidos na legitimação ideológica do bilinguismo, enquanto os que praticam e reclamam
na prática maior independência a respeito do castelhano hegemónico evitam declarar-se independentistas no que diz respeito à língua.
Neste momento a língua principal de participação pública dos cidadãos da Galiza
é o castelhano. Isso significa que nas questões decisivas, no relacionamento com as instituições soberanas, é esse o código eficaz, válido para todos os efeitos10. Sabe-se que
os meios de comunicação social constituem uma força poderosa e um meio de interlocução importante entre o sujeito e os órgãos do estado: o cidadão particular pode
condicionar os actos do poder estabelecido na medida exacta em que possa influir na
opinião pública, e para isso os meios de comunicação de massas são o instrumento disponível. Esses meios na Galiza exprimem-se em castelhano, o que nos permite afirmar
que é essa a língua principal de intervenção colectiva dos cidadãos galegos. A incorporação do galego no sistema de ensino num pequeno conjunto de disciplinas, autorizada por disposições do parlamento autonómico, não se concretizou porque o quadro
legal não chegou a ser aplicado11. Tendo em conta que até há muito poucos anos (e
talvez ainda agora) a fala materna da maioria dos habitantes é autóctone12, é possível
9 Carece de elementos essenciais definitórios da língua portuguesa, como a oposição entre /ε/, /]/
e /e/, /o/, a redução vocálica (apresenta a realização uniformemente baixa das vogais átonas); caracteriza-se também pela substituição de [ ] por [s] e pela realização desnasalada das vogais de timbre nasal
(e presença de [n] no lugar de [⌡]); cf. Regueira 2000.
10 A co-oficialidade é puramente teórica, só se manifesta na actividade burocrática da administração
autonómica. Existe também um sector social que a considera “excessiva” e reivindica o regresso à situação anterior, a da etapa franquista.Veja-se, por exemplo, A Nosa Terra, nº 1.055 (7 a 13 de Novembro de
2002), p. 8.
11 A presença da língua própria no sistema educativo reduz-se, na prática, à disciplina de Língua
e Literatura Galega. Quanto às outras disciplinas, a lei não se cumpre. Segundo um inquérito de um
sindicato de professores no ano acedémico de 2001-2002 a legislação não se cumpria no ensino primário em 91%, no ensino secundário obrigatório em 77% e no bacharelato em 87% (cf. A Nosa Terra, nº
1.031, 18-24 de Abril de 2002, p. 12).
12 Segundo assinala Fernández Rodríguez (2000: 83) “Los datos globales para el conjunto de Galicia
son claramente favorables al gallego: este es la lengua inicial del 60% de la población. El castellano, en
cambio, es la lengua inicial de solamente el 27%. El 13% restante aprendió a hablar simultaneamente en
ambas lenguas”.
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afirmar que a sociedade viveu e vive mergulhada num processo, verdadeiramente massivo, de aquisição de uma segunda língua castelhana13. Segundo assinalam Teresa
Moure e Ignacio Palacios (1996: 50), isto tem consequências claras sobre a outra:
En las comunidades donde una determinada variedad lingüística se ha impuesto como
oficial sobre otra variante autóctona y, por tanto, real en la comunicación cotidiana, se
advierte otra situación de conflicto. El individuo –que acabará adquiriendo al menos cierto
grado de solvencia en esa nueva variante a instancias de la escuela, los medios de comunicación social o las imposiciones de la Administración– devalúa su grado de intuición lingüística. Los ejemplos dudosos, la traslación involuntaria de una a otra y, en casos extremos, la
imposibilidad de discernirlas efectivamente confirma la importancia de los factores sociales y
comportamentales en el proceso. Lo que se acaba demostrando es que, sin la voluntad de
aprendizaje ni las coordenadas ambientales adecuadas, toda lengua se adquiere a costa de la
primera, con la que entrará en perpetua interferencia.

Não parece possível entender a situação actual dos falares da Galiza, a intensificação crescente do processo de castelhanização do código que a sociedade urbana da
Galiza contemporânea assumiu como galego comum, variedade padrão ou norma culta
galega, sem ter em conta que a história da reivindicação da língua própria esteve e está
dependente do sector bilingue urbano de forma decisiva e provavelmente irreversível14.
A percepção existente nos sectores mais comprometidos com a afirmação de uma
identidade independente para a fala é que a reivindicação da condição de portuguesa
compromete o futuro do galego, porque os sectores sociais que mantiveram o seu uso
efectivo ao longo dos séculos não aceitam de bom grado a identificação lusófona do
código com que se comunicam. A reivindicação da legitimidade histórica do bilinguismo, quer dizer, do convívio secular dos dois sistemas em condições pacíficas e sem
nenhum tipo de fractura social –salvo a estratificação existente em função do poder
económico e do nível cultural, directamente derivado do da escolaridade– parece ter
como condição irrenunciável a afirmação de uma identidade independente para a fala,
que passa assim a ser reconhecida como verdadeira língua própria. Mas a carência de
simetria entre o que é definido assim como galego e o castelhano oficial torna impossível o exercício dos direitos linguísticos essenciais pelos falantes autóctones; à excepção da produção literária e do discurso político autonómico, nos restantes campos da
actividade humana a língua hegemónica é a oficial do estado.
A condição de portuguesa da língua da Galiza abre um dilema que parece decisivo: o conflito entre a verdade histórica e a realidade presente. A luta pela regeneração e dignificação do galego, iniciada no século XIX, representa a tentativa de restituir
ao povo o orgulho da sua identidade. Para o pequeno grupo de intelectuais que mantém até aos dias de hoje o ideal da construção de uma consciência nacional galega, a
13 A principal na escala hierárquica derivada do ordenamento jurídico. Ao galego “o estatuto de
autonomia concedeu-lhe a co-oficialidade junto com o espanhol, mas com alguns matizes subtilmente
discriminatórios (o direito e o dever de conhecer um e outro nom é igual, por exemplo, para os dous
idiomas...)”, segundo indica José Luís Rodríguez (2001: 59). Refere-se ao facto de que a constituição
espanhola estabelece que todos têm o dever de conhecer o castelhano, e não permite que os estatutos
consagrem o mesmo tratamento às restantes línguas: às autonómicas, por decisão do tribunal constitucional, só é possível reconhecer legalmente o direito de usar.
14 Dir-se-ia que pela vitória –momentânea– na batalha do prestígio foi pago um preço demasiado
alto: a renúncia essencial à fonética autóctone, adoptando a castelhana.
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condição de portuguesa da língua entra em contradição com a reivindicação da Galiza
como nação sob a consideração da sua singularidade irredutível. Ter uma língua própria parece, nesse sentido, uma condição essencial e absoluta da identidade. Os sectores mais decididos em praticar o intervencionismo cívico buscaram fórmulas de conciliação dos termos em confronto. A condição inquestionável de língua que atribuíram
ao galego era, nessa perpectiva, a origem de duas afirmações igualmente definitivas: a
negação da sua condição de dialecto castelhano, e a sua designação como pai do português, justificando com essa afirmação hiperbólica a negação em assumir a norma portuguesa em virtude da pretensa superioridade genealógica dos falares da Galiza, sem
reconhecer a condição dialectal, em termos objectivos, que apresentam contemporanemente15.
O sector comprometido com a realidade histórica da língua tem aceitado, na prática, a expressão “língua galega”, entendendo que se trata de um problema de nomes
que não atinge a questão essencial: que a língua portuguesa, nascida na Galiza e transplantada para o Sul na reconquista é, verdadeiramente, galego-portuguesa. A legitimação (na prática diária e nos textos programáticos) da denominação “língua galega” com
o significado de “portuguesa” ou “galego-portuguesa”, cumpre a função de facilitar o
intervencionismo cívico em favor dos direitos dos falantes galegos, porque se revela
mais fácil de obter a aprovação social sem a identificação com os símbolos de um
estado nacional diferente. Inversamente, entendem que a obrigação –ou o direito– de
usar em certos âmbitos a “língua galega” é perfeitamente satisfeita se for usado o português padrão de Portugal com essa denominação transitória. É verdade que existe um
certo grau de anomalia na locução “língua galega”, quando referida aos dialectos galegos da língua portuguesa, mas consideram que é um uso legítimo, no qual existe
metonímia (ao designar o todo com o nome de uma parte), e também hipérbole, que
pretende salientar o facto de ter sido a Gallaecia histórica o berço da língua portuguesa.

15 Definindo dialecto como código de comunicação privado, por oposição à língua, que tem o privilégio do uso público. Que o galego seja reivindicado como “língua” por uma elite não modifica a prática dos utentes: a maioria continua a utilizá-lo dialectalmente, preferindo na conversa familiar o galego
e no plano social o castelhano.
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Um estudo contrastivo dos
demonstrativos em português,
japonês e tupi
Introdução
Este artigo intenta fazer considerações genéricas sobre o quadro dos demonstrativos em português e cotejá-los com as línguas japonesa e tupi. Adiante-se, desde já, que
o alcance deste artigo é de ordem basicamente teórica. Valendo-se, para tanto, de
exemplos colhidos em obras compulsadas e de nosso léxico mental.
O fundamento teórico provém de Lyons (1977), Neves (s/d) e Câmara Jr.(1988).
O que se objetiva demonstrar é como as formas demonstrativas são expressões de
mundividências definidas na cultura. Noutros termos, a depender das urgências referenciais de uma dada comunidade lingüística, engendram-se formas específicas para
explicitá-las, para codificá-las. Em razão das especificidades referenciais de cada sistema lingüístico, evidencia-se a dificuldade de conceber um sistema de referência universal dos demonstrativos em geral.
Para tratarmos dos assuntos, dividiremos o trabalho em partes, nomeadamente:
1) identificação e caracterização formal e funcional geral dos demonstrativos;
2) dos demonstrativos;
2.1) de natureza articular – o artigo definido;
2.2) de natureza não-articular: os de natureza substantiva, adjetiva e locativa.
Excluiremos do escopo deste trabalho a dêixis temporal. Mesmo porque, a nosso
ver, ela se manifesta de forma mais plenamente semântica1 do que a presente nas
formas locativas, governadas pela noção de pessoa, as quais possuem correlatos mais
ou menos na mesma medida nas séries substantiva e adjetiva. Talvez por isto Câmara
Jr. (1988,1976) tenha hesitado em colocar os advérbios de tempo entre os demonstrativos, oscilando entre inseri-los em meio ao nome ou ao pronome.
1 As formas temporais não se sujeitam às mesmas oposições formais encontradiças na série demonstrativa (demonstrativos stricto sensu e advérbios locativos), relativas aos campos do falante e do ouvinte.
Mesmo o artigo tem oposições de gênero e número.
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1. A identificação e caracterização formal e funcional geral dos demonstrativos
A propósito das distinções do quadro dos demonstrativos em diferentes sistemas
lingüísticos, observe-se o que declara Lyons (1977):
Distinções de proximidade são lexicalizadas ou gramaticalizadas nos sistemas pronominais de muitas línguas; assim também são distinções de gênero, número e, como vimos, de
status. Outras línguas lexicalizam ou gramaticalizam distinções de gênero que são baseadas,
não em sexo, mas em tamanho, forma, função, textura, etc; distinções espaciais que são
baseadas em visibilidade, o habitat normal do falante, os pontos de compasso, alguma marca
de propriedade saliente, etc. A função do pronome demonstrativo é chamar atenção do
destinatário para um referente que satisfaça a descrição implicada pelo uso do pronome em termos de gênero, número, status, etc. (grifo nosso) (1977:648).

As considerações feitas acima enunciam um traço comum dos demonstrativos, a
saber: o de orientar os interlocutores quanto à localização da referência2. Mas essa
orientação não se limita a apontar ou indicar estritamente localização, dado que outros
traços podem apor-se ou sobrepor-se ao indicativo do par proximidade/distância. A
localização da referente significa a sua identificação, não apenas em termos de mera
situação espacial, mas também em termos de outras distinções lexicalizadas ou gramaticalizadas, nos moldes assentados por Lyons (1977). A caracterização de Lyons (1977)
procura abarcar possibilidades fóricas – dêiticas e endofóricas – manifestas por séries
relativamente sistemáticas de formas demonstrativas, amparadas por outras marcas lingüisticamente dependentes.
O sistema dos demonstrativos nas línguas indo-européias, inclusas então as línguas
germânicas e neolatinas, produziu os pronomes pessoais de terceira pessoa e os artigos definidos. No tocante a estes, o lingüista britânico considera-os uma abstratização
de formas dêiticas demonstrativas primárias:
A função dêitica dos demonstrativos é muito mais complexa do que nosso relato um
tanto quanto esquemático pode sugerir. Mas o que tem sido dito deveria ser suficiente para
estabelecer no mínimo a plausibilidade inicial da hipótese que os demonstrativos são mais
básicos do que os pronomes de terceira pessoa ou artigos definidos dado que eles podem ser
todos derivados de um elemento dêitico que pode ser primeiramente usado e entendido, na
aquisição da linguagem, como tendo função quase-referencial. Não se está sugerindo que os
cinco estágios de desenvolvimento propostos (explicitar) aqui correspondem a cinco períodos
cronologicamente distintos na aquisição infantil do inglês. O que é essencial para a hipótese
é meramente a suposição de que a função de pronomes demonstrativos nas línguas é primeiramente aprendida em situação de enunciação real com referência a entidades presentes
no contexto situacional. Tomando isso como sua função ontogeneticamente primária e básica,
nós podemos ver como eles – os demonstrativos – podem mais tarde vir a ser usados com
referência a entidades descontextualizadas no espaço e no tempo da situação de enunciação.
(1977:657).

Como conseqüência do supra-exposto, Lyons (1977) define o sistema de demonstrativos em três grupos, o dos demonstrativos, o dos assim chamados pessoais de ter2 A localização da referência por meio dos demonstrativos, conforme veremos sumariamente na
seção seguinte, não se manifesta estrita e sistematicamente apenas por intermédio de determinadas formas da língua, mas por meio de fatores cognitivos e culturais.
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ceira pessoa e dos artigos definidos. Assinala-lhes, todavia, as diferenças. Os demonstrativos referem proximidade, mas não gênero; os pronomes de terceira assinalam o
gênero, mas não definem proximidade; e os artigos definidos comportam-se sintaticamente como os demonstrativos adjetivos, mas teriam como função principal identificar
o referente3. Ressalte-se apenas que o autor considera os dêiticos pronominais mais
complexos (possivelmente pela maior abrangência fórica, isto é, por possuírem um
grau elevado de possibilidades extensionais e um grau mínimo de intensionalidade,
porque apresentam apenas o traço de gênero. Tirante essa característica, podem referir, dêitica ou anaforicamente, qualquer ente):
A situação com respeito aos dêiticos pronominais é mais complexa: os assim chamados
pronomes de terceira pessoa do singular (ele, ela) distinguem-se por gênero, mas não por proximidade, enquanto os pronomes demonstrativos distinguem-se por proximidade e número,
mas não gênero, e suas formas são idênticas às formas dos adjetivos demonstrativos. O artigo
definido comporta-se sintaticamente como os adjetivos demonstrativos, mas é neutro com respeito à proximidade, gênero e número: e ele deriva, historicamente, do adjetivo demonstrativo não-próximo ‘that’. (1977:650)

Em português, a situação se mostra mais complexa. Em primeiro lugar, porque suas
formas demonstrativas assinalam não apenas proximidade, mas gênero (masculino,
feminino e neutro). No entanto, com relação aos assim chamados pessoais de terceira
pessoa, o português não conta com uma forma para designar neutralidade (o it do
inglês). Mas, apresenta uma forma com masculino e feminino, que “concorda” com o
núcleo da expressão referencial, copiando-lhe o gênero e o número, de tal maneira que
a oposição ele/ela é fronteiriça entre a flexão e a derivação, enquanto a oposição mestre/mestra se enquadra no âmbito da derivação (cf. Rosa, 2000). Finalmente, os artigos
definidos representariam, de forma equivalente, funções fóricas similares às dos
demonstrativos adjetivos. Ademais, como, mutatis mutandis, em inglês4, os artigos
definidos provêm das formas de terceira pessoa do latim. Convém acrescer ainda que
os artigos definidos em português conhecem diferença de gênero e número. Essas diferenças são dignas de nota porque a marcação da genericidade por meio de sintagmas
nominais com o artigo definido em português é assinalada conforme aspectos relativos
ao gênero e ao número.
Passamos agora, a propósito do que expusemos brevemente acima, a discorrer
sobre os demonstrativos. Cabem aqui algumas considerações, por esta denominação,
na linha de Câmara Jr. (1976), vamos entender as formas articulares (o artigo) e as
formas demonstrativas mais plenamente opositivas e os advérbios locativos. Assinala3 Na verdade, o emprego do artigo definido não marca per si identificação genérica ou não-genérica. É preciso contar com o enunciado e a enunciação para avaliar de forma apropriada a marcação, ou
não, de genericidade. Ressalte-se ainda que a função de correferenciar é comumente atribuída aos artigos definidos. Novamente isso não é regra, isto é, nem todo referente já dado textualmente é co-significado por meio de um grupo nominal constituído por artigo definido. Além disso, um referente pode
ser introduzido com uma expressão nominal que apresente um artigo definido, desde que se considere
o referente como conhecido para o interlocutor.
4 Isso porque, em inglês, a oposição não é entre primeira/segunda e terceira, como em português
corrente, mas entre primeira e segunda/terceira. This é empregue exclusivamente pelo enunciador. That
serve para indicar, adjetiva ou substantivamente, o que está espácio-temporalmente próximo do interlocutor ou distante deste último e do locutor.
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mos que também consideramos os advérbios de tempo como formas demonstrativas,
apesar de menos formalmente marcadas que as anteriores. Porém, não nos ateremos a
elas neste trabalho.

2. Os demonstrativos articulares
Em português, a depender da perspectiva teórica e do autor, os artigos definidos e
os advérbios dêiticos de espaço e tempo podem ser inclusos entre os demonstrativos.
Um dos autores que acolhem as referidas formas é Câmara Jr. (1988). O autor insere os
artigos definidos numa quarta série de formas demonstrativas. Ele declara:
Uma quarta série neutraliza a posição definida no espaço e introduz em seu lugar a noção
gramatical da ‘definição’. É a série o, a, os, as, cuja forma assinalada pelas 3 marcas acima (os
demonstrativos stricto sensu) referidas é a partícula invariável o. É o pronome meramente
definidor (grifo nosso) o, a, os, as, que em função adjetiva, como determinante de um nome
substantivo, recebe tradicionalmente em nossas gramáticas o título do artigo definido e vimos
ter um papel essencial na marcação do gênero dos nomes substantivos. (1988: 123).

A problemática em torno do artigo definido em termos referenciais é complexa. O
artigo definido pode compor sintagmas nominais que transitam de uma referência genérica a referências específicas, de foricidade dêitica ou anafórica.
Os artigos definidos podem compor grupos nominais (nominals para Lyons) com
valores de referencialidade e definitude distintos. Ora podem compor sintagmas nominais definidos, ora sintagmas nominais genéricos. Contudo, para que o artigo definido
componha um sintagma nominal definido, a informação veiculada por essa expressão
referencial definida de que ele faz parte deve integrar o chamado arquivo ativo dos
interlocutores. A esse respeito, Neves (s/d), valendo-se de Givón (1984:404), trata do
conceito de arquivo de discurso ativo como toda informação disponível para o ouvinte
por pertencer:
a) ao contexto dêitico imediato:
b) à referência relacionada;
c) ao arquivo permanente.
Grosso modo, esses três modos de ativação do arquivo de discurso dependem da
situação (no primeiro caso), do tipo de interação (segundo caso) e da cultura dos interlocutores (terceiro caso).
O artigo definido apresenta usos anafórico e dêitico. No primeiro caso, o emprego
do artigo definido “implica uma forma de instrução para que o ouvinte una um referente lingüístico a um objeto particular em sua memória, objeto esse que terá sido
mencionado naquela ou em outras conversas com um falante específico” (Neves,
s/d:17).
De toda forma, é preciso supor que haja a partilha da referência. No segundo caso,
de uso imediato, “o artigo definido funciona como uma forma de instrução para o
ouvinte localizar o objeto na situação de interação; ser a visibilidade, ao mesmo
tempo, necessária, ou não, depende de fatores estranhos ao significado do artigo, propriamente” (Neves, s/d:18).
Há dois componentes do artigo definido. O primeiro refere-se ao papel pronominal de simplesmente prover o ouvinte com uma identificação do referente, sem apor
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nenhuma informação locativa ou qualitativa. O segundo componente é a adjetivação
do advérbio ‘there’. Mutatis mutandis, poderíamos dizer que se trata, respectivamente,
das possibilidades anafóricas e dêiticas de referencialidade do artigo definido.
O artigo definido, em inglês, não informa o ouvinte sobre gênero ou lugar, atribuições dos de terceira pessoa e dos demonstrativos stricto sensu, mas apenas identifica
o referente:
O componente pronominal deiticamente neutro do artigo definido inglês pode ser pensado como tendo simplesmente esta função: ele informa o destinatário que alguma entidade específica está sendo referido sem, entretanto, prover qualquer informação locativa (ou qualitativa) sobre ela” (grifo nosso) (1977:654).

A função precípua do artigo é, reiteramos, identificar o referente. Nesse sentido, ele
refuta a tese de implicação ou pressuposição de unicidade do referente por causa da
presença do artigo definido. A determinação da unicidade do referente, ou seja, a sua
identificação e especificação não é privativa do artigo definido. A esse respeito, Lyons
(1977) declara:
Não há razão para associar qualquer implicação ou pressuposição de unicidade com o
artigo definido como tal. Quando o falante se refere a um ente específico, por qualquer meio,
ele tacitamente aceita a convenção que ele proverá qualquer informação (não dada no contexto) que é necessária para o destinatário identificar o ente em questão. Unicidade de referência, entendida nesse sentido, é sempre dependente do contexto; e ela se aplica simplesmente tanto para o uso de pronomes pessoais e demonstrativos (e mesmo para o uso de
nomes próprios), como para o uso do artigo definido. A componente pronominal do artigo
definido tem exatamente a mesma função que tem a mesma componente no significado dos demonstrativos e dos pronomes pessoais: a de informar o destinatário que
um ente específico (ou um grupo de entes) está sendo referido (grifo nosso). (1977:655).

Lyons (1977) tem razão porque, conforme vimos sumariamente com Neves(s/d), os
artigos definidos não têm estritamente valor dêitico e não-genérico. Os usos anafóricos
se reportam a uma informação alojada na memória dos interlocutores, ao passo que o
uso dêitico apela para a situação.
A unicidade do referente não é garantida apenas pela presença do artigo, porque
os artigos podem, conforme vimos acima, compor sintagmas nominais genéricos. No
exemplo abaixo, v.g.:
– O homem é um animal racional.
Não há como declarar a unicidade de referência, uma vez que a sentença não se
refere a um homem específico. Seria inteiramente diferente da seguinte:
– O homem foi visto pela última vez ontem à noite.
Nesse caso, aludiria a sentença a um determinado homem, no qual se pode reconhecer unicidade referencial por ser, de algum modo, interconhecido pelos falantes que a
ele se refiram. De qualquer forma, são usos que não podem ser aprisionados à forma5.
5 Um outro problema advindo daí é a função que se atribui ao artigo de codificar referentes já introduzidos, ou seja, referentes que, em alguma medida, já são conhecidos. Contudo, essa atribuição não se
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Como componente adverbial (foricamente dêitico), o artigo definido guarda outra
característica importante: não contribuir para rastrear um lócus específico do ente sobre
o qual se refere o locutor em uma dada interação. Lyons (1977:656) declara a respeito
o seguinte ao contrastar os demonstrativos e o artigo definido:
Os demonstrativos ingleses ‘this’ e ‘that’, usados como dêiticos, podem ser entendidos
como instrutivos ou convidativos do destinatário para dirigir sua atenção para uma região particular do ambiente a fim de encontrar o ente (ou o grupo de entes) a que se está referindo.
O artigo definido, quando é usado deiticamente (com ou sem acompanhante modulação paralingüística da expressão de que ele faz parte), deve ser entendido como item que instrui, ou
convida, o destinatário para encontrar o referente no ambiente, sem, entretanto, dirigir sua
atenção para qualquer região particular dele.

Essa descrição se assemelha à provida por Neves(s/d), porque, ainda que remeta
para a situação imediata, o artigo não localiza o ente referido.
Pode-se declarar que não é estritamente a forma dos artigos que vai garantir a identificação e o provimento de determinadas informações de foricidade ou genericidade
acerca do referente, mas fatores de ordem cognitivo-pragmática, tais como o conhecimento mútuo dos interlocutores, o seu grau de conhecimento acerca do referente e a
cultura de que fazem parte.
A diferença fundamental do tratamento de Neves (s/d) e de Lyons (1977) é que a
primeira distingue além da referencialidade geral (dêixis e anáfora), a genericidade
como atributo relevante para a categorização distintiva dos artigos definidos de outras
formas demonstrativas. Ressalte-se que esses traços co-ocorrem, isto é, a referencialidade e a genericidade.
Lyons (1977) estabelece um esquema por meio do qual, sem rigidez, sugere um
escalonamento de percepção dêitica, que caminha de representações mais concretas,
ditas quase referenciais inicialmente (semelhantes a expressões como eis, do português, e voici, do francês), para referenciações mais complexas e abstratas, tais como as
constituídas por intermédio do uso anafórico dos artigos definidos e das formas de 3ª
pessoa. Aliás, a abstratização sofrida pelos artigos definidos é que impede que sentenças como a seguir:
– O gato está aqui.
não sejam consideradas contraditórias. A contradição proviria de o artigo – forma
proveniente de demonstrativos de terceira – carrear informação adverbial (dêitica,
portanto) e vir predicado com um dêitico adverbial de primeira pessoa. Contudo,
porque o artigo se abstraiu de sua função adverbial originária, de indicador localizador
de um ente distante do eixo de interlocução, ele pode compor um sintagma nominal
aplica à totalidade das possibilidades de uso, porque, conquanto não tenha sido lingüisticamente
expresso um dado referente, ele pode ser considerado implicitamente como apresentado. Em sendo
assim, não há necessidade de introduzir-se um referente em primeiro lugar genericamente para haver
uma recuperação por meio de um artigo definido. Noutros termos, a introdução do referente pode ser
feita por intermédio de um artigo definido, uma vez que ele pode ser considerado como dado, como
previamente conhecido. Esse enquadramento de um referente codificado por uma expressão referencial
definida vai depender de vários fatores: a natureza do referente; a natureza da interação; a natureza da
expressão lingüística.

484

UM ESTUDO CONTRASTIVO DOS DEMONSTRATIVOS EM PORTUGUÊS, JAPONÊNS E TUPI

como o da sentença acima. O valor adverbial de localização se perdeu e permanece o
valor pronominal, para colocar o problema nos termos de Lyons (1977), dado que ele
se presta tão somente para identificar o referente. Isso não impede, contudo, que, nesse
caso, se possa admitir que o artigo, a funcionar deiticamente, construa uma expressão
referencial definida, em que o referente goza de unicidade referencial. Trata-se, enfim,
de qualquer forma, de uma forma portadora de foricidade dêitica distinta da foricidade
de sua matriz originária, a série ille, illa, illud(aquele, aquela, aquilo).
Ressalte-se que não intentamos destrinçar as nuanças do artigo definido em profundidade, dado que a complexidade de seus usos, como um tipo especial de demonstrativo, merece considerações verticais em um trabalho outro, municiado, principalmente, de ilustrações para a verificação mais atida de suas especificidades.
O artigo não é uma classe universal, dado que, em várias línguas, dentre elas, o japonês e o tupi, não há. De qualquer forma, em japonês, o meio supletivo de cumprir as
funções do artigo definido se dá com o emprego de demonstrativos, em alguns casos
de referência particularizante e anafórica. Em casos de genericidade, não há marcação.
Essa característica não é privativa de línguas altaicas ou autóctones, visto que línguas
próximas ao português, como o latim, também não possuíam artigo. E mesmo entre as
línguas que a possuem, há diferenças específicas, por exemplo, no inglês, não há marcação de gênero, nem de número (o que acarreta implicação no que tange à genericidade). No romeno (cf Dobrinescu, 1982), é marcado por um sufixo –ul e alomorfe –l,
no masculino. No basco, o artigo se marca com um prefixo.

3. Os demonstrativos não-articulares
Seguimos de perto, nesta seção, a lição de Câmara Jr. (1988), que insere os dêiticos
adverbiais no quadro dos pronomes demonstrativos6:
A nossa língua tem também um sistema de locativos, ou seja, de demonstrativos em função adverbial (grifo nosso). Uma primeira série corresponde a este, esse e aquele: a) locativo
da área do falante: aqui; b) locativo da área do ouvinte: ali; c) locativo de uma terceira área,
distante do falante e do ouvinte: ali. (1988:124)

Diante do exposto acima, o quadro resultante dos demonstrativos não-articulares se
constitui da seguinte forma:
Tipos de demonstrativos
não-articulares
Demonstrativos
stricto sensu

Formas de
1ª pessoa

Formas de
2ª pessoa

Formas fora do eixo
da interlocução

Substantivos

isto

isso

aquilo

Adjectivos7

Este/esse

Esse/este

aquele

Aqui/cá

Aí

ali; lá/acolá

Demonstrativos locativos

6
7

Na próxima seção, discutiremos o enquadramento dos demonstrativos de Câmara Jr. detidamente.
Deve-se levar em conta também a neutralização existente hoje no português brasileiro entre as
formas de primeira e segunda pessoa. Não se observa mais a proximidade do locutor ou interlocutor
quando do emprego das formas demonstrativas.
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Câmara Jr. (1988) ainda chama a atenção para a existência de variação livre das
formas supracitadas com as formas cá, próximo do falante, e lá, distante do falante,
com a existência ainda de acolá, para marcar maior distância. Acresce ainda que lá
pode ser empregue opositivamente a ali para marcar uma distância dos participantes
da interlocução mais acentuada. Em outra obra, Câmara Jr.(1976) postula a existência
de dois sistemas para a língua portuguesa dos adverbiais, um tripartido (aqui, aí, ali),
outro bipartido (cá, lá/acolá). Acrescenta, contudo, a informação de que indicam não
apenas situação, mas também direção.
Além disso, o autor aduz que o falante pode “tomar para centro de referência não
a sua posição mas um ponto adiante de si.” (1976:119) Nesse caso, o ponto à sua frente
é designado como o par aquém/além.
Outro ponto a que se deve chamar a atenção é a neutralização na língua em uso
dos demonstrativos stricto sensu. Consagrou-se uma mudança de um sistema tripartido
dos demonstrativos para um sistema bipartido (cf. Cavalcante 2002) do tipo este/esse,
isto/isso, o que traz as seguintes conseqüências:
1. Quebra do isomorfismo entre os demonstrativos estritos e os locativos;
2. Doravante, as escolhas das formas remanescentes se dão por razões de ordem
estilística e não funcional.
Pairam as seguintes indagações para um futuro trabalho de pesquisa:
1. Quando começou esta mudança?
2. Por que começou tal mudança?
3. Como começou tal mudança?
Tal trabalho demandaria uma investigação não apenas lingüística, mas pragmática.
Ainda observando o trinômio de formas demonstrativas de matriz comum (mas que
adquiriram funções fóricas distintas na evolução da língua inglesa), Lyons, ao ponderar que provavelmente estruturas dêitico-compostas (como em latim) são universais,
admite maior complexidade para as assim chamadas formas pronominais.
Em português, há formas, conquanto não coalescidas, que combinam os demonstrativos estritos e locativos, formando expressões do seguinte jaez: este aqui; esse aí;
aquele lá. Em francês, estruturas similares sucedem, tais como: celui ci; celui là; cette
ci; ce la.
Convém atentar que a correlação espaço/pessoa não tem o mesmo estatuto referencial que a correlação tempo/pessoa. No primeiro caso, o emissor determina bem,
com relação a si e ao seu interlocutor, as diferenças que são corporificadas na língua
por meio dos demonstrativos e dos advérbios de lugar. No segundo caso, no entanto,
não há uma dimensão de tempo que não seja simultaneamente partilhada entre o emissor e o ouvinte. Noutros termos, não é possível demarcar o tempo do falante, o tempo
do ouvinte e o tempo fora da interlocução, como se o faz com o espaço do falante e
o espaço do ouvinte e o espaço fora da interlocução. Ao mencionar um acontecimento
que sucede hoje, sucedeu ontem, ou sucederá amanhã, o emissor não tem um tempo
privativamente seu, um tempo privativamente do ouvinte para designar. O tempo anterior, tipicamente designado por ontem, é construído em partilha pelos dois interlocutores. Ambos participam dessa elaboração enunciativa, ambos acordam em situar um
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determinado estado de coisas em uma dimensão temporal pretérita. Em sendo assim,
não há paralelismo possível entre as formas e funções semânticas dos dêiticos locativos e dos dêiticos temporais.
No tupi, há uma singularidade no quadro das formas demonstrativas, talvez decorrente do universo existencial indígena: a oposição entre o visível e o invisível. Observe-se o quadro abaixo em que não há oposição nem de gênero nem de número. As formas
abundantes são meros alomorfes, a respeito dos quais não podemos nos estender aqui.
(cf. Barbosa, 1959; Navarro,1999).

Quadro dos demonstrativos do tupi stricto sensu
• Com o traço [+ visibilidade]
Kó (ikó)
Ebokûeî, eboûing, Eboûi~, ui~, etc
Kûeî, kûe, ûi~

Este(a)(s), isto
Esse(a) (s) isso
Aquele(a) (s), aquilo

• Com o traço [ – visibilidade] (Isto é, fora do âmbito visual, ou no âmbito apenas
mental do indivíduo).
´a, ´ang, i´ã, i´ang, etc

Este (a) (s). Também podem ser usados para seres visíveis

Aîpó, a´e, akó, akûeî

Esse (a) (s); aquele (a) (s).

No que diz respeito ao estatuto morfossintático, há oposição por meio de sufixos.
O quadro resultante é o seguinte (cf. Navarro, 1999:21). As formas substantivas recebem o sufixo –a e –ba´e:
Kó-ba´e

Este(a)(s) isto

Ebokûeî-a Eboûing-a,

Esse(a)(s) isso

Kûeî-ba´e

Aquele(a)(s) aquilo

´ang-a

Este(a)(s) isto Também podem ser usados para seres visíveis

Aîpó-ba´e, akûeî-a

Esse(a)(s) isso
Aquele(a)(s) aquilo

É digno de nota que as formas do último quadro não distinguem a segunda e a terceira pessoa. O que mais importa, em se considerando a invisibilidade, é destacar a
oposição entre proximidade do falante e distância, remota ou não8.
Abaixo relacionamos as formas dos advérbios locativos e a sua respectiva tradução.
Eles apresentam, em essência, as mesmas oposições características dos demonstrativos,
[+ proximidade] e [+visibilidade]:

8 Assinale-se também que a forma demonstrativa do segundo quadro a´e é empregue como pronome
pessoal de terceira pessoa. (Navarro, 1999:17)
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1ª pessoa

2ª e 3ª pessoa

Iké – aqui

Aépe – aí ou lá

Percebe-se que não há distinções de formas de segunda e terceira. Há ainda formas
reforçativas como akuéipe (aí mesmo) e pares de reforço de + proximidade do falante.
Observe-se (http://geocities.yahoo.com.br/lviz56/adverbios.htm):
1ª pessoa

2ª e 3ª pessoa

Para cá – kokoty.
Para esta banda – koekoty.
Para a banda de cá –
kokety (deve ser kokoty)

kokety, mais para outra banda

Mais para cá – kibõ, kibongoty

amõ, amongoty, mais para lá

Mais para a parte de cá – kybongoty

Mais para a parte de lá – amongoty

Possivelmente, a abundância de formas adverbiais designativas de lugar se justifique em virtude das necessidades vitais de localização dos indígenas em seu habitat silvestre. Há então, conforme o juízo do gramático, a possibilidade de formas usualmente
empregues para seres invisíveis referirem seres visíveis. Uma inferência possível desse
uso é a interferência de fatores de uso, entre eles o mais relevante, o cognitivo, que
governa os usos lingüísticos em última análise, para justificar usos não rígidos. Um
dado usuário de tupi pode considerar um objeto, conquanto possua tangibilidade na
enunciação, invisível, ou que assuma contornos de intangibilidade. Os seres visíveis,
estilisticamente, quando referidos por meio de pronomes que aludem a formas invisíveis podem ser revestidos de outras implicações semânticas. Nesse caso, poderia ser
uma espécie de “obscurecimento” subjetivo do objeto visível ao ser referido com formas
usualmente empregues para designar seres invisíveis. Naturalmente essas considerações,
carecem de uma conferência junto aos dados. Não são invalidadas, no entanto, desde
que se lhes assuma o caráter meramente especulativo.
Quanto ao japonês, apresentamos a seguir quadros sintéticos e auto-explicativos,
de tal modo que não carecemos de considerações esmiuçadas relativas às suas possibilidades.
Em primeiro lugar, convém assinalar que o japonês possui um sistema tripartido.
Ademais, as formas substantivas diferem das formas adjetivas. Os locativos, subdivididos em locativos e diretivos, também mantêm o esquema tripartido de orientação espacial.
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Quadro 1 (In: http://www.sf.airnet.ne.jp/˜ts/japanese/demonstrative.html)
Demonstrativos
Localização

Perto do falante
re
este

Perto do ouvinte

Longe de ambos

so Re

a

Pronome
(coisa)

ko

Re
Aquele

Pronome
(lugar)

ko
ko
Este lugar, aqui

so
Ko
Aquele lugar, lá

a so
ko
Aquele lugar, lá

Pronome
(direcção)

ko t
ti
Esta direção

so t
ti
essa direção

at
ti
aquele direção

Advérbio
(direcção)

kô
Este caminho

sô
esse caminho

Esse

Â
Aquele caminho

Observe-se que, morfologicamente, se mantém uma correlação que se reflete com
a repetição das bases ko-, so- e a- entre as formas demonstrativas típicas e os locativos
de toda ordem.
O quadro abaixo correlaciona posição, número e função sintática. Mas se presta
fundamentalmente para assinalar a existência de variação de número, conquanto
Fukuma (1984) declare que não seja comum o emprego no plural.
Quadro 2 (http://homepage3.nifty.com/jgrammar/grammar/jgr_intr.htm)
Número/ Posição dos interlocutores/ Função sintática

singular

sujeito

Adjunto

Objecto
indirecto
directo

Kóre ga

Kóno

Kóre ni

sóre ga

Sono

sóre ni

perto do falante

Este, esta, isto

perto do ouvinte

Esse, essa, isso

longe de ambos

áre
ni

áre ‘o

Kórè-ra no

Kórè-ra ni

Kórè-ra ‘o

sórè-ra ni

sórè-ra ‘o

árè-ra ni

árè-ra ‘o

Esses, essas
sórè-ra-ga

longe de ambos

Ano

Estes, estas
Kórè-ra ga

perto do ouvinte

sóre ‘o

Aquele, aquela, aquilo
áre ga

perto do falante

Kóre o

sórè-ra no

Aqueles, aquelas
árè-ra ga

árè-ra no
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Considerações finais
Se é possível fazer algum tipo de reflexão genérica sobre a demonstratividade, já
não é tão fácil fazer reflexões específicas nos domínios das línguas. Se no domínio do
chamado léxico aberto podemos falar de complexidade das ditas línguas de civilização,
em função das novas coisas que surgem, da tecnologia, da ciência, da política e da filosofia, já não podemos nos precipitar em induções no setor de séries fechadas como a
dos pronomes, que partem de observações do mundo sensível, suscetível a categorizações diversas. Isto se constata, por exemplo, em tupi, em que há oposições baseadas na distância e na visibilidade, sendo a primeira caracterizada por escalas que o português desconhece e a segunda inexistente por inteiro em português. No japonês, avultam-se noções semânticas devidamente gramaticalizadas, como direção e atributividade.
Além de tudo isto, uma reflexão de ordem teórica se impõe: a proximidade entre
as séries demonstrativas adjetiva, substantiva e locativa, que não há nas séries temporais, o que, reconhecemos, não foi sobejamente demonstrado, mas pode ser constatado
nos trabalhos referidos nas referências bibliográficas. Tal proximidade merece um
estudo mais detido em um outro trabalho, a fim de identificarmos as bases semântica,
pragmática e cognitiva e de verificarmos em que medida o usuário separa o tempo do
espaço, mais uma vez a separar lingüisticamente o que fisicamente não é separável.
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A discrepância entre valência sintática
e semântica nas construções
anticausativas alemãs*
1. Introdução
O fenômeno das diáteses ou alternâncias verbais constitui um dos mais investigados na pesquisa lingüística dos últimos anos, no âmbito dos mais diversos modelos teóricos.1 Por alternância verbal entende-se a ocorrência de um verbo em mais de uma
moldura de valência, geralmente acompanhada de mudança no significado verbal. As
frases de (1) exemplificam algumas das alternâncias tipologicamente mais representativas (ver Comrie, 1985).
(1)

a. O Pedro abriu a porta.
b. A porta abriu.
c. A porta se abriu.
d. A porta foi aberta pelo Pedro.
e. O Pedro abriu.2

Neste trabalho, partimos do pressuposto, comungado por representantes de diferentes abordagens teóricas, de que as alternâncias verbais resultam de processos que
geram novas entradas lexicais a partir das entradas existentes, podendo ou não envolver alterações na representação fonológica dos verbos (ver Wunderlich, 2000).
Tipicamente, esses processos lexicais não afetam apenas a valência sintática, mas
alteram também a moldura de papéis temáticos (i.e. a valência semântica) e a correspondência entre esses dois níveis. O Quadro 1 apresenta, sinopticamente, as principais
diferenças sintáticas e semânticas entre as diáteses de (1 a, b, d, e) (ver Comrie, 1985).
À primeira vista, (1 b) e (1 c) derivam da construção causativa pelo mesmo processo lexical. De fato, em (1 c), há a mesma supressão do AGENTE (AG), simbolizada
* Este trabalho não teria sido possível sem a colaboração de Carmen Kelling, da Universidade de
Constança. Eventuais erros, contudo, são de nossa inteira responsabilidade.
1 Para uma comparação entre diferentes abordagens das diáteses verbais, ver Davis (2001).
2 Imagine-se essa frase como resposta a uma pergunta do tipo E o portão?.
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por ∅ no Quadro 1, que em (1 b), com o TEMA (TH) realizando-se como sujeito
(SUBJ). Na construção (1 c), porém, ocorre um elemento a mais, cujo estatuto relativamente à valência sintática tem suscitado controvérsias. Trata-se de um clítico meramente expletivo que preenche a posição sintática de objeto direto (OBJ) ou de um tipo
de afixo verbal assinalando a redução da valência? Como veremos, a questão é polêmica, não só no âmbito da lingüística românica, mas também germânica.
O presente artigo focaliza as construções anticausativas alemãs análogas a (1 c), nas
quais o verbo é acompanhado de um pronome reflexivo. Concentramo-nos sobre o
estatuto sintático desse elemento. Inicialmente, comparamos diferentes abordagens,
que tratam o reflexivo ora como complemento, ora como não-complemento verbal.
Mostramos em seguida que, sob a perspectiva da Gramática de Decomposição Lexical
(Lexical Decomposition Grammar – LDG) e da Gramática Léxico-Funcional (LexicalFunctional Grammar – LFG), é preferível o tratamento uniforme do reflexivo alemão,
em todas as construções reflexivas, como objeto do verbo. Isso implica que a valência
sintática e a valência semântica não constituem níveis isomorfos. Essa análise, porém,
por simplificar a descrição do alemão, não só é explanatoriamente superior, mas também
mais adequada no âmbito do ensino de alemão como língua estrangeira.
Quadro 1: Valência sintática e semântica de diáteses do verbo abrir
Diátese

Correspondência entre valência sintática
e semântica

Exemplo

ativa (causativa)

<(SUBJ, AG)

(1 a)

anticausativa

<(SUBJ, TH)>

(1 b)

passiva

<(∅, AG)

(1 d)

antipassiva

<(SUBJ, AG)

(OBJ, TH)>

(SUBJ, TH)>
(∅, TH)>

(1 e)

O trabalho estrutura-se em quatro seções. Na seção 2, delineamos o arcabouço teórico subjacente a nossa investigação, o qual combina aspectos da LDG e da LFG. A
seção 3 confronta os três tipos de abordagens sobre o reflexivo em construções reflexivas do alemão, francês e italiano. Essas análises articulam-se em torno de três posições antagônicas: (i) o reflexivo não é complemento em nenhuma das construções
reflexivas, (ii) o reflexivo é complemento em todas as construções e (iii) o reflexivo é
complemento em algumas construções, mas noutras, como as anticausativas, não é
complemento. Ao passo que as posições (i) e (ii) tratam sintaticamente o reflexivo de
modo uniforme, a posição (iii) propõe uma análise bifurcada. Na seção 4 mostramos,
sob a dupla perspectiva teórica adotada e à luz dos dados do alemão, as vantagens da
análise sintática uniforme forte do reflexivo (posição (ii)) e as desvantagens das análises uniforme fraca (posição (i)) e bifurcada (posição (iii)). Finalmente, na seção 5,
resumimos as principais conclusões do trabalho.

2. Arcabouço teórico
Como vimos, a construção anticausativa constitui, tal como as construções passiva
e antipassiva, um tipo de alternância verbal, caracterizada tanto por propriedades sin-
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táticas quanto semânticas próprias relativamente à construção básica. Mas em que
difere, exatamente, uma construção anticausativa da correspondente construção causativa ou da passiva?
Cremos que uma resposta satisfatória à questão somente pode ocorrer no âmbito
de uma teoria gramatical formal que conjugue representação semântica com representação sintática. Neste trabalho, utilizamos conceitos e formatos de representação das
propriedades semânticas e sintáticas de verbos de duas teorias gramaticais que, conjuntamente, atendem a essa exigência: a LDG (Wunderlich, 2000) e a LFG (Bresnan, 2001;
Falk, 2001).3 Ambas as abordagens constituem desdobramentos da Teoria da Valência.
No modelo LDG-LFG, a entrada lexical de um verbo comporta vários níveis de
representação, dos quais os seguintes nos interessam mais de perto aqui:
(i) Grade Θ, constituída de uma seqüência de variáveis ligadas por operadores λ,
representando o argumento situacional do verbo e os argumentos individuais que
projetam funções gramaticais, denominados papéis θ.4 A seqüência de papéis θ
constitui a estrutura argumental (argument structure – AS) do verbo.
(ii) Forma Semântica (Semantic Form – SF), que consiste numa representação
semântica dos aspectos gramaticalmente relevantes do significado verbal, especialmente os necessários à computação dos papéis θ. A SF é uma fórmula lógica constituída de predicados e argumentos hierarquicamente estruturados.
(iii) Moldura funcional (MF), constituída das funções gramaticais subcategorizadas
pelo verbo, por exemplo, SUBJ, OBJ e OBJ2 "objeto secundário", no caso de um
verbo como dar.5 As funções de uma MF, excetuando o SUBJ, constituem as funções-complemento (complement functions) ou, simplesmente, os complementos
do verbo.
Entre esses níveis, há relações sistemáticas. A AS é projetada a partir da SF por meio
de determinados princípios gerais, com base na hierarquia dos argumentos. A MF, por
sua vez, é projetada, nos casos não marcados (default), a partir da AS.
Para um verbo como a variante causativa de abrir, que segue o padrão canônico
de projeção argumental para verbos de dois lugares, temos a entrada simplificada de
(2), cuja SF se parafraseia informalmente como "em x age e y se torna aberto".6 Nessa
representação, os argumentos da SF constituem a hierarquia s > x > y, que é representada em ordem invertida na AS, onde λx é o papel q mais alto e λy, o mais baixo.
3 Para uma exposição detalhada das vantagens de se combinar LDG e LFG na descrição de alternâncias verbais, consulte-se Alencar (2003).
4 Sobre o operador l em semântica formal, ver Chierchia e McConnell-Ginet (2000).
5 Em português, o OBJ2 corresponde grosso modo ao que se denomina, tradicionalmente, de objeto
indireto. Na LFG, conforme a abordagem de Butt et al. (1999), Bresnan (2001) e Falk (2001), o SUBJ é
considerado como selecionado pelo verbo analogamente aos complementos, contrariamente ao que preconizam outras abordagens gerativas como a Teoria da Regência e da Ligação (TRL) (Raposo, 1992:94).
Também na LDG o sujeito constitui uma projeção da AS do verbo.
6 Uma das teses da LDG é que a noção de causalidade, geralmente representada em semântica formal
pelo predicado CAUSE (Chierchia & McConnell-Ginet, 2000:438), não constitui um primitivo do nível SF,
mas é computável a partir de determinadas configurações da SF por meio de princípios gerais. Ressalte-se que o símbolo & não denota a conjunção tradicional da lógica formal, mas a conjunção assimétrica
(Wunderlich, 2000).

495

LEONEL FIGUEIREDO DE ALENCAR

Essa AS projeta, da direita para a esquerda, a moldura funcional <SUBJ OBJ>, que não
precisa ser especificada na entrada lexical, uma vez que é computável pelo mecanismo
de projeção argumental.
(2) λy λx λs {ACT(x) & BECOME(OPEN(y))}(s)7
AS
SF
Na Teoria da Valência (Helbig, 1992:157-158), a hierarquia de argumentos na SF
representa a valência semântica (ou lógica), ao passo que os níveis AS e MF reconstroem a valência sintática. A moldura de papéis temáticos, denominada por vezes
também de valência semântica, é transferida na LDG para a Estrutura Conceptual.8
Nos casos canônicos, há uma correspondência biunívoca entre a AS e a hierarquia
de argumentos individuais da SF do verbo, como se pode observar em (2), em que y
< x projeta λy λx. Essa AS, por sua vez, está também em correspondência biunívoca
com a moldura <SUBJ OBJ>. Em outras palavras, a isomorfia entre valência sintática e
valência semântica constitui o caso não marcado.
Regras lexicais que operam sobre uma AS e/ou SF, porém, podem produzir uma
discrepância entre a AS e a hierarquia de argumentos individuais da SF, i.e. entre valência sintática e valência semântica. Esse é o caso da passiva, em que o argumento mais
alto é ligado pelo operador existencial ∃ (compare (1 d) e (3)). Na antipassiva, é o argumento mais baixo que é ligado pelo operador existencial (compare (1 e) e (4)). Em
ambos os casos, o único papel q restante na AS do verbo projeta o SUBJ.
(3) λy
(4) λx

λs ∃x {ACT(x) & BECOME(OPEN(y))}(s)
λs ∃y {ACT(x) & BECOME(OPEN(y))}(s)

Tanto na passiva quanto na antipassiva, há redução do OBJ na moldura funcional
do verbo e, conseqüentemente, passa a existir uma discrepância entre o número de
argumentos semânticos e o número de elementos da moldura funcional (ver Quadro 1,
p. 2). Pelo mecanismo de projeção argumental, o argumento mais baixo, que, na ativa,
realiza-se como OBJ, na passiva é realizado como SUBJ. O argumento mais alto da
ativa, por sua vez, devido à ligação pelo operador existencial, torna-se "invisível" para
o mecanismo de projeção, não sendo mais realizável como função gramatical subcategorizada pelo verbo.9 Na antipassiva, porém, não ocorre um tal rearranjo na correspondência entre argumentos semânticos e funções gramaticais, uma vez que o argumento mais alto, como na variante ativa do verbo, é projetado como SUBJ.
Em resumo, as operações lexicais subjacentes às construções passiva e antipassiva quebram a isomorfia entre a valência semântica, formalizada no modelo LDG-LFG
através do nível SF, e a valência sintática, representada pela AS e MF. Nesse caso, o
7 Seguimos a convenção, comum à LDG e a outras abordagens semânticas formais, de designar os
predicados básicos de que se compõem os significados verbais por meio dos respectivos termos ingleses, mesmo em trabalhos escritos noutra língua que não o inglês.
8 Na LDG, a noção de papel q não se confunde com a de papel temático (que envolve relações
como AGENTE, TEMA etc.) noutras abordagens como, por ex., Raposo (1992). Os papéis q são entidades bem mais abstratas, uma vez que se definem apenas pela posição na AS.
9 Não há consenso na LFG sobre o estatuto sintático do chamado agente da passiva. Bresnan (2001:
29) é de opinião que se trata de um complemento (especificamente um oblíquo), contrariamente a Falk
(2001:94), a quem seguimos neste trabalho, que não o considera um complemento.
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número de elementos da hierarquia de argumentos individuais passa a ser maior que
o da AS e MF.
Um outro tipo de não-isomorfia entre esses dois níveis é exemplificado pelos verbos
com funções sintáticas expletivas. Tipicamente, esses expletivos (EXPL) ocorrem na posição de sujeito, em línguas como inglês, francês e alemão (N = nominativo):
(5)

Es
EXPL.N

regnet. 'Está chovendo.'
chove

Na LDG, verbos como o alemão regnen, o inglês to rain ou o francês pleuvoir são
representados como em (6). Nessa representação, o papel q lx importa apenas ao
mecanismo de projeção argumental, que o projeta como sujeito expletivo. O operador
l, nesse caso, é vazio, uma vez que não liga uma variável da SF.10
(6) λx λs

RAIN(s)

A análise do es (análogo ao it do inglês e ao il do francês) em exemplos do tipo
de (5) como um sujeito meramente formal é encontrada também em abordagens mais
tradicionais como Helbig & Buscha (1991:398) e Eisenberg et al. (1998:636). Esse expletivo difere, contudo, em vários aspectos de um sujeito prototípico, uma vez que não é
comutável nem coordenável, o que levou Engel (1994:155) a considerá-lo não um elemento da valência verbal, mas, como as partículas, uma parte integrante do lexema (ver
(9) abaixo).
A análise como SUBJ do expletivo es em frases do tipo de (5) vai ao encontro, contudo, do comportamento sintático desse elemento, que não difere de um sujeito "normal"
no que concerne ao ordenamento linear, como se constata em (7). Com efeito, em (7
a), a posição do es não referencial é imediatamente subseqüente ao auxiliar, tal como
o pronome es referencial de (7 b). Isso não constitui coincidência, mas resulta de que
todos esses elementos representam o SUBJ da frase.
(7) a.
b.

Gestern
ontem
Gestern
ontem

hat
tem
hat
tem

es
EXPL.N
es
ele.N

geregnet. 'Ontem choveu.'
chovido
geweint. 'Ontem ele chorou.'
chorado

Contrariamente ao modelo da valência de Engel (1994:155) e à Teoria da Regência
e da Ligação (TRL) (Raposo, 1992:305), na LFG são admitidas funções expletivas também
na posição de OBJ (ver (8)), como propõem Butt et al. (1999:77) para o alemão, analogamente a Helbig & Buscha (1991:400) (AC = acusativo). Na LDG, igualmente, contemplam-se expletivos na função de OBJ (por ex. sob a forma de um reflexivo) (ver
seção 3.3).
(8)

Ich
eu.N

habe
tenho

es
heute
EXPL.AC hoje

eilig. 'Estou hoje com pressa.'
apressado

10 Essa análise dos verbos com sujeito expletivo reflete abordagens tanto no âmbito da LDG quanto
da LFG (Butt et al., 1999; Bresnan, 2001). Essas abordagens divergem de modelos como a TRL, na medida
em que, nessa última, a função sintática sujeito não integra a moldura de subcategorização verbal (Raposo,
1992).
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Note-se que os expletivos em (5) e (8) encontram-se na posição canônica, respectivamente, do SUBJ e do OBJ em alemão, contrastando com a posição típica da partícula (PART) no final da frase (ver (9)). Tratar esses expletivos como parte do lexema
verbal, como propõe Engel (1994), implica introduzir exceções na gramática do alemão
para dar conta do seu comportamento sintático. Pelo contrário, considerá-los sujeitos e
objetos expletivos faz jus ao seu ordenamento linear, evitando a formulação de exceções, uma vez que seguem os mesmos princípios de linearização que os sujeitos e objetos não expletivos.
(9) Die Frau räumt das Büro
auf.
a mulher arruma o escritório PART

'A mulher arruma o escritório.'

3. O Estatuto sintático controverso do reflexivo
Nesta seção, veremos, inicialmente, em que tipos principais se classificam as estruturas reflexivas. Nas seções seguintes, apresentaremos os três tipos de análise do estatuto sintático do reflexivo nessas construções. A seção 3.2 trata da análise uniforme
fraca, pela qual o reflexivo jamais é complemento verbal. Na seção 3.3, expõe-se a
abordagem antípoda, que denominamos uniforme forte, a qual classifica como complemento verbal o reflexivo em todos os tipos de construção. Finalmente, na seção 3.4,
resumimos algumas abordagens bifurcadas, que tratam o reflexivo como complemento
em algumas construções e como não-complemento noutras. Nas seções 3.5 e 3.6 comparamos entre si essas análises, mostrando as vantagens da análise uniforme forte
frente às desvantagens das outras duas abordagens.

3.1. Tipos de construções reflexivas
Tanto na gramática tradicional quanto em abordagens teóricas recentes, combinações de verbo e reflexivo não se subsumem num tipo único de construção, mas instanciam vários subtipos. Helbig & Buscha (1991:64), por exemplo, distinguem, conforme a possibilidade de comutação do reflexivo por um NP preservando o sentido
verbal, dois grupos de "verbos reflexivos lato sensu", que denominam, respectivamente, "construções reflexivas" (ver (10)) e "verbos reflexivos stricto sensu" ou simplesmente "verbos reflexivos" (ver (11) e (12)). O exemplo (11), tal como (1 c), instancia o tipo que, seguindo Steinbach (2002), denominamos anticausativo reflexivo.11
(12) exemplifica a classe dos verbos reflexivos inerentes de Kaufmann (2003).
(10) A Maria se viu no espelho.
(11) Eu me assustei.
(12) A menina se queixou.

3.2. O reflexivo como não-complemento verbal
Nesta seção, resumimos algumas das análises que tratam o reflexivo como não-complemento verbal, mesmo quando é comutável por um NP ou pronome não reflexivo,
como em (10). Nessas abordagens, as construções reflexivas dos tipos de (10) a (12) são
sintaticamente intransitivas, i.e. não possuem um OBJ na respectiva moldura funcional.
11

Mendes (2003) chama essa construção de anticausativa pronominal.
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Para Schwarze (1987:108), o reflexivo italiano si constitui, em todas as construções
italianas paralelas a (10) e (11), um mero "marcador gramatical" (grammatisches Signal) de que uma função gramatical foi apagada por meio de uma regra lexical, uma
vez que em todos esses casos o auxiliar dos tempos compostos do passado é SER
(essere), como nos verbos intransitivos ergativos. Também Reinhart (2003) levanta
várias evidências de que o clítico românico se (ou si), em construções como (10), não
constitui o OBJ de um verbo transitivo. A evidência mais sólida em prol dessa tese proviria de construções causativas em francês, nas quais os verbos reflexivos se comportam analogamente aos intransitivos e não aos transitivos.
Sells et al. (1987) propõem uma análise parecida das construções reflexivas do
alemão do tipo de (10). Segundo eles, o reflexivo alemão, embora constitua morfema
livre, é um simples marcador de que uma regra lexical de reflexivização foi aplicada.
Os verbos resultantes dessa regra não subcategorizam, portanto, um OBJ. Isso explicaria a possibilidade de aplicar nesses verbos a regra lexical da passiva impessoal, exemplificada em (13) e (14), que exigiria verbos não transitivos. Comparem-se as construções (13), com o verbo intransitivo tanzen 'dançar', e (14), com um pronome reflexivo.
A gramaticalidade dessas construções contrasta com a agramaticalidade de (15), em que
o verbo é transitivo.
(13) Gestern
ontem
(14) Jetzt wird
agora é
(15) *Jetzt
agora

wurde
foi
sich
REFL12
wird
é

getanzt. 'Dançou-se ontem.'
dançado
gewaschen! 'Agora é hora de se lavar!
lavado
'
den Brief
geschrieben.
a carta.AC escrita

3.3. O reflexivo como complemento verbal
Nesta seção, expomos abordagens diametralmente opostas às da seção anterior.
Para Bierwisch (1996) e Kaufmann (2003), o reflexivo realiza o papel q mais baixo da
AS do verbo tanto nos casos de (10) quanto (11) e (12). Em termos da LFG, portanto,
todos esses verbos regem um OBJ.13
A representação (16), que resulta de (2) pela aplicação de uma regra lexical, é uma
versão simplificada da análise proposta por Bierwisch e Kaufmann para a variante anticausativa reflexiva de verbos como öffnen 'abrir'. O papel θ λx, ao contrário de λy, não
liga variável na SF, constituindo, assim, posição na AS meramente sintática, sem contraparte na representação semântica. A co-indexação e a preeminência de λy relativamente a λx induz, pela teoria da ligação, a realização de λx como OBJ reflexivo.14
(16) λxi

λyi

λs {BECOME(OPEN(y))}(s)

12 Preferimos, nas glosas, representar o reflexivo alemão por REFL, em vez de traduzi-lo, uma vez
que, ao contrário do reflexivo português (e românico de um modo geral), não é um clítico. Convencionamos que REFL é sempre acusativo, salvo indicação em contrário.
13 Para as diferenças nas representações dos verbos reflexivos alemães no nível da SF, ver Sells et
al. (1987) e Kaufmann (2003).
14 Assumimos, nesse ponto, os princípios gerais de ligação de Bresnan (2001) e Falk (2001).
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Por essa análise, o reflexivo nas construções anticausativas alemãs constitui, conforme
a LFG, um OBJ atemático, i.e. um OBJ que não constitui projeção de papel semântico
do verbo (Bresnan, 2001; Falk, 2001).

3.4. Tratamentos bifurcados
Nas seções anteriores, vimos que o reflexivo é tratado uniformemente ora como
não-complemento, ora como complemento do verbo, independentemente do tipo de
estrutura reflexiva. Nesta seção consideramos algumas abordagens, que denominamos
bifurcadas, segundo as quais o reflexivo é complemento em uma parte das estruturas
reflexivas, e afixo ou componente do complexo verbal nas demais.
Para Helbig & Buscha (1991) e Eisenberg et al. (1998), o reflexivo funciona como
complemento nas frases alemãs análogas às de (10). Nas estruturas reflexivas do alemão
equivalentes às de (11) e (12), porém, o reflexivo não é considerado complemento,
mas constituinte do complexo verbal, uma vez que apenas o primeiro tipo de estrutura
licencia construções como (17). Analogamente, Waltereit (2000:258) trata os casos de
(10) em francês como instâncias de construções transitivas. Nos casos de (11) e (12),
porém, o reflexivo é considerado um afixo verbal.
(17) Die Mutter wäscht nicht sich, sondern das Kind.
a mãe lava não REFL, mas a criança
'A mãe lava não a si própria, mas a criança.'

3.5. Abordagem bifurcada versus uniforme forte do reflexivo
Steinbach (2002), em estudo no âmbito da TRL e do Programa Minimalista, parte
do princípio de que, para uma classificação sintática do reflexivo, deve-se recorrer a
critérios realmente sintáticos. Para Steinbach, o reflexivo, em construções como (10), é
de natureza argumental, uma vez que realiza argumento semântico do verbo. Nos verbos
reflexivos stricto sensu (exemplos (11) e (12)), porém, não corresponde a um argumento
semântico verbal.
Steinbach mostra que o reflexivo argumental e o não-argumental comportam-se sintaticamente de forma idêntica em alemão, no que tange à ordem das palavras e à ligação do reflexivo pelo sujeito (fenômeno esse exemplificado pela variação do reflexivo
em (11) e (12)). Ele mostra, por outro lado, que a assimetria observada entre os dois
grupos de verbos reflexivos, por meio de testes como (17), decorre de fatores semânticos e não sintáticos. Sintaticamente, o reflexivo instancia um OBJ tanto nas construções alemãs paralelas a (10) quanto (11) e (12).
Evidencia-se que a assimetria entre os dois tipos de construção reflete apenas o
estatuto semântico diferente do reflexivo, quando se analisam exemplos como (18 a)
com a variante anticausativa reflexiva de öffnen 'abrir'. Essa frase (analogamente à sua
tradução em (18 b)) é agramatical porque a posição de OBJ não corresponde a argumento semântico do verbo, admitindo realização apenas como pronome reflexivo no
acusativo, mas não como um NP.
(18) a.
b.

*Die Tür öffnet
nicht sich, sondern den Wagen.
a porta.N abre
não REFL, mas o carro.AC
*A porta abre não a si própria, mas o carro.

500

A DISCREPÂNCIA ENTRE VALÊNCIA SINTÁTICA E SEMÂNTICA NAS CONSTRUÇÕES ANTICAUSATIVAS ALEMÃS

Em resumo, a abordagem de Steinbach faz jus ao comportamento sintático do reflexivo em alemão, que não é sensível a sua natureza argumental ou não argumental. De
fato, a sintaxe trata o reflexivo argumental e o não argumental de forma idêntica. Uma
classificação do reflexivo como complemento em uma parte dos casos e, noutros, como
componente do complexo verbal não se justifica, uma vez que a assimetria no comportamento dos dois tipos de reflexivo reflete apenas a diferença semântica entre constituir ou não argumento semântico do verbo.
Contra a abordagem bifurcada há que considerar, também, que não é coerente, ao
tratar, por um lado, o expletivo de (8) como OBJ e, por outro, o pronome reflexivo das
construções anticausativas e dos verbos reflexivos inerentes como parte do complexo
verbal. De fato, nenhum desses elementos é comutável ou coordenável. Isso, porém,
não constitui evidência de que esses elementos não integram a valência sintática do
verbo, mas apenas de que são funções-complemento verbais sem correlatos na valência semântica.

3.6. Dificuldades da abordagem uniforme fraca
Todas as desvantagens da análise bifurcada, no que concerne ao alemão, são herdadas pela análise uniforme fraca. Para além disso, é falacioso o argumento de Sells et
al. (1987) de que o reflexivo alemão não instancia um OBJ porque passivas impessoais
com reflexivo são possíveis, enquanto passivas impessoais com OBJ são impossíveis.
Na passiva pessoal, o papel q mais baixo projeta o SUBJ (ver seção 2). É por isso que
(15) é agramatical. Na passiva impessoal, como não há papel q mais baixo, o verbo
não projeta SUBJ (ver (13)). Por que um papel q que se realiza como OBJ reflexivo na
ativa não projeta SUBJ na passiva, mas permanece OBJ, como em (14)? A razão é simples: não existe em alemão reflexivo no nominativo (Eisenberg, 1999:129).
Em (19), temos a representação do verbo waschen 'lavar' na frase (14). Pelo mecanismo de projeção, λy se realizaria como SUBJ. Essa realização, contudo, é bloqueada,
pois a variável x liga a variável y. Pela teoria da ligação, λy, nesse caso, somente pode
realizar-se como pronome reflexivo. Como não existe pronome reflexivo nominativo,
λy projeta a função gramatical canônica do reflexivo, que é OBJ.
(19) λyi

λs ∃xi WASH(x,y)(s)

4. As construções anticausativas reflexivas no modelo LDG-LFG
Nesta seção, mostramos que a análise de Steinbach (2002) também é preferível no
âmbito do modelo LDG-LFG. Outras evidências em prol da abordagem sintática uniforme forte são levantadas, convergindo para a conclusão de que tratar o reflexivo como
OBJ simplifica a descrição gramatical do alemão. Essa análise é, assim, tanto teoricamente
mais viável à luz da aquisição do alemão como primeira língua como pedagogicamente
mais adequada no âmbito do ensino do alemão como língua estrangeira. Conseqüentemente, a valência sintática não pode ser considerada, em todos os casos, simples projeção da valência semântica, mas constitui um nível relativamente autônomo.
Em primeiro lugar, em alemão, tanto os verbos do tipo (10) quanto os do tipo (11)
e (12) se emparelham com os verbos transitivos, i.e. verbos com OBJ, relativamente à
seleção do auxiliar do pretérito perfeito, que, num e noutro caso, é TER (haben). Alguns
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verbos mesmo chegam a alternar entre os auxiliares TER e SER (sein), consoante sejam
empregados com ou sem o reflexivo, como (20) e (21).
(20) Er hat sich vor dem Hund erschrocken. 'Ele assustou-se com o cão.'
ele tem REFL com o cão
assustado.
(21) Er ist vor dem Hund erschrocken. 'Ele assustou-se com o cão.'
ele é com o
cão assustado.
De um modo geral, verbos télicos em alemão, quando intransitivos (i.e. sem OBJ),
selecionam o auxiliar SER, como na construção anticausativa de (21). Verbos anticausativos reflexivos, porém, não obstante a telicidade, sempre constroem o perfeito com
TER (ver (20)), a exemplo de outros verbos transitivos.
Uma vantagem imediata da classificação do reflexivo alemão nos casos de (11) e
(12) como OBJ é, portanto, simplificar a regra de formação do perfeito. No âmbito da
abordagem de Helbig & Buscha (1991), o aprendiz – seja uma criança que adquire o
alemão como língua materna, seja um adulto que aprende o alemão como língua estrangeira – precisa aprender as regras de (22). Através da abordagem uniforme forte, no
entanto, a regra (i) é simplificada, pois se torna supérflua a referência a verbos reflexivos.
(22) i. Verbos transitivos, reflexivos e intransitivos atélicos selecionam haben
ii. Verbos intransitivos télicos selecionam sein
Em segundo lugar, verbos reflexivos inerentes e anticausativos reflexivos comportam-se nas construções atributivas de particípio como os transitivos e não como os verbos com partículas. De fato, se o reflexivo integra, como a partícula auf, o lexema verbal, como propõe a abordagem bifurcada, qual a razão da discrepância entre (23 b),
onde falta o reflexivo de (23 a), e (24 b), que preserva a partícula como em (24 a)?
(23) a.
b.
(24) a.
b.

die sich öffnende Tür
'a porta que está se abrindo'
a REFL abrindo porta
die geöffnete Tür
'a porta aberta'
a aberta porta
'a mulher que arruma o escritório'
die das Büro aufräumende Frau
a o escritório PART-arrrumando mulher
das aufgeräumte Büro 'o escritório arrumado'
o PART-arrumado escritório
'o escritório arrumado'

O porquê desse comportamento do reflexivo constitui uma incógnita no âmbito da
análise bifurcada e também do modelo de valência de Engel (1994). Por outro lado, se
passarmos a analisar o reflexivo como OBJ, torna-se evidente por que o reflexivo aparece em (23 a) e não em (23 b): o particípio passado, como a passiva, caracteriza-se
pela redução do OBJ (Eisenberg, 1999:126; Raposo, 1992:365). O particípio presente,
contudo, mantém a mesma moldura de complementos verbais que na voz ativa. O
reflexivo ocorre em (23 a), portanto, porque é um OBJ subcategorizado pelo verbo. E
não aparece em (23 b) também porque é um OBJ.
A terceira evidência em favor da análise do reflexivo como OBJ nos verbos alemães
análogos a (11) e (12) refere-se aos princípios canônicos de projeção argumental. Em
alemão, o reflexivo pode ocorrer no acusativo, dativo ou genitivo. Entretanto, está sempre
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no acusativo nesses dois tipos de verbos. Esse fato não é explicável no âmbito da análise uniforme fraca nem bifurcada. Segundo Askedal (2002:70-73), o acusativo é o "caso
estrutural" do objeto de verbos de dois lugares, i.e. constitui o caso atribuído à função
sintática por meio de uma regra geral. Esse é também o ponto de vista da LDG. Sob
essa perspectiva, torna-se patente o motivo para a inexistência de verbos do tipo de
(11) e (12) com reflexivo no dativo ou genitivo: o reflexivo é um OBJ, portanto vai para
o acusativo. Ele não integra, portanto, o complexo verbal a exemplo das partículas,
invisíveis para o mecanismo de projeção argumental. Em vez disso, constitui complemento do verbo sem correspondente na SF.
Uma última evidência em favor da análise uniforme forte provém das regras de
ordenamento de constituintes, relativamente às quais o reflexivo se comporta como
outros complementos do verbo e não como as partículas (cf. (9) e (20)). Em alemão,
o SUBJ precede sempre o OBJ, se ambos se realizarem como pronomes pessoais
(Eisenberg, 1999:394-395). O reflexivo, independentemente do tipo de construção,
comporta-se como os pronomes pessoais não reflexivos na função de OBJ, como se
evidencia em (25).
(25) a.

b.

er
sie
plötzlich
weil
porque ele.N
ela.AC subitamente
'porque ele a abriu subitamente'
sie
sich
plötzlich
weil
porque ela.N
REFL
subitamente
'porque ela se abriu subitamente'

geöffnet hat
aberto tem
geöffnet hat
aberto tem

5. Conclusão
Neste trabalho, focalizamos o reflexivo nas construções anticausativas do alemão.
Em várias línguas, o estatuto sintático desse elemento é controverso. Foram confrontadas três abordagens sobre a questão. Pela abordagem uniforme fraca, o reflexivo não
é complemento em nenhum dos tipos de (10) a (12). A análise uniforme forte, postulada no âmbito da LDG por Bierwisch (1996) e Kaufmann (2003) e no âmbito da TRL
e do Programa Minimalista por Steinbach (2002), trata o reflexivo em todos esses casos
como um OBJ. Finalmente, Helbig & Buscha (1991), entre outros, propuseram uma
análise bifurcada, segundo a qual o reflexivo é um OBJ em uma parte das construções
e noutras, como as anticausativas, não constitui função-complemento do verbo, mas é
parte integrante do lexema verbal, à semelhança das partículas verbais.
Mostrou-se, inicialmente, que a abordagem bifurcada é incoerente, na medida em
que admite sujeitos e objetos expletivos, mas nega o estatuto de OBJ ao reflexivo em
construções como as anticausativas. Outras desvantagens dessa análise, além daquelas
apontadas por Steinbach, foram levantadas. Como essas dificuldades dizem respeito ao
não enquadramento do reflexivo como OBJ, elas são, logicamente, compartilhadas pela
análise uniforme fraca, para a qual nenhum reflexivo é OBJ. Dados de vários setores
da gramática do alemão foram trazidos à baila, os quais evidenciam o comportamento
sintático do reflexivo em todas as construções como OBJ. Tratar esse elemento como
não-complemento, particularmente como parte do complexo verbal, resulta em complicar extremamente a gramática do alemão, pois muitas exceções precisam ser for-
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muladas para explicar o comportamento do reflexivo. Uma tal gramática é de difícil aquisição pela criança e de difícil aprendizagem por um adulto que aprende alemão como
língua estrangeira.
Segundo Askedal (2001:67), funções gramaticais como SUBJ e OBJ se referem a categorias que se comportam de forma idêntica relativamente a um determinado conjunto
de regras. Essa opinião reflete o espírito subjacente ao design funcional da arquitetura
da Gramática Universal na LFG. Esse modelo gerativo, contrariamente a abordagens
como a TRL (Raposo, 1992), propõe funções gramaticais em vez de configurações sintáticas para expressar generalizações lingüísticas (Bresnan, 2001).
A análise uniforme forte do reflexivo em alemão vem ao encontro dessa característica fundamental da LFG, na medida em que, ao tratar o reflexivo sempre como OBJ,
explica, de uma só vez, o comportamento desse elemento na seleção do auxiliar do
perfeito, nas construções atributivas com particípio, na projeção argumental e no ordenamento de constituintes. Essa análise, por ser mais simples, é teoricamente mais viável
que a abordagem bifurcada ou a uniforme fraca. A essa adequação explanatória maior
junta-se a maior adequação no âmbito do ensino de alemão como língua estrangeira.
Sob essa perspectiva, os níveis da valência semântica e da valência sintática têm de ser
considerados não isomorfos.
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Da criação tecnológica à invenção
das palavras numa perspectiva
da engenharia electrotécnica
Introdução
O exponencial desenvolvimento tecnológico verificado nas últimas décadas conduziu ao aparecimento de um grande número de novas palavras. Algumas tiveram uma
vida tão efémera como a própria tecnologia que nomeavam e, talvez por esse motivo,
não chegaram sequer a ser registadas lexicograficamente. Outras, porém, ainda que
com algum atraso e, por vezes, muitas imperfeições na sua definição, alcançaram as
páginas dos dicionários.
O presente estudo toma como objecto a origem e evolução das palavras ao compasso do progresso tecnológico, procurando, fundamentalmente, reflectir sobre as condições em que essa fixação se produz e questionar a função e a utilidade da tradução
destes termos no contexto do trabalho produzido em Engenharia.
Trata-se de um trabalho sem qualquer pretensão no âmbito da teorização sobre tradução, pois constitui-se basicamente como o resultado da reflexão de um especialista
em engenharia electrotécnica que, debatendo-se quotidianamente, no ensino e na investigação, com estas questões, procura perceber o caminho percorrido pelas palavras da
tecnologia e, sobretudo, resolver o conflito permanente entre traduzir ou não traduzir
esses vocábulos para Português.

Da era do vapor à era da electricidade
A revolução industrial do séc. XVIII, movida pela força do vapor, representou para
a humanidade um grande passo em frente no seu desenvolvimento. O princípio da
máquina a vapor já era conhecido dos gregos no séc. I A.C., quando o celebrado matemático, físico e engenheiro Hero de Alexandria apresentou a sua eolípila ou bola de
vapor. Este cientista resumiu, contudo, o seu aproveitamento a aspectos lúdicos e estéticos, descurando, por falta de meios ou de necessidade, o desenvolvimento da aplicabilidade prática do invento. Aliás, uma parte significativa das fundações das modernas ciências assentam em princípios já conhecidos dos sábios do Mundo Antigo, cujo
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saber se perdeu ou foi descurado, ultrapassado por vicissitudes históricas que não cabe
aqui explorar.
Os conhecimentos de mecânica da Antiguidade Clássica nesta área só tiveram um
aproveitamento prático em 1698, quando o inglês Thomas Savery inventou uma bomba
a vapor para retirar a água que inundava as minas de carvão. Essa invenção baseou-se
em estudos desenvolvidos pelo francês Denis Papin que, em 1679, havia criado a percursora da moderna panela de pressão, então denominada de digestor a vapor. No
entanto, limitações tecnológicas da época, relacionadas com o uso do chumbo na soldadura de metais, impossibilitavam a utilização de pressões muito elevadas nas caldeiras e tubos, pelo que a bomba de Savery apenas permitia a extracção de água a uma
profundidade máxima de nove metros.
Um importante passo foi dado em 1706 com a máquina a vapor atmosférica do
inglês Thomas Newcomen, que utilizou pela primeira vez um êmbolo dentro de um
cilindro para produzir vácuo por arrefecimento de uma quantidade de vapor previamente injectada. A sua utilização como bomba de água nas minas de carvão deu-se
apenas em 1711 e exigia a presença de um operador que procedia manualmente ao
controlo das válvulas para admissão e fecho do vapor. Aperfeiçoamentos posteriores,
ainda na mesma década, viriam a torná-la completamente automática.
O escocês James Watt teve importância chave na revolução industrial. Artífice de
instrumentos na Universidade de Glasgow, foi chamado, em 1763, para reparar um
modelo da máquina de Newcomen pertencente à Universidade. Durante este processo,
Watt reparou que o arrefecimento do vapor dentro do cilindro levava ao arrefecimento
desnecessário de toda a máquina e pensou em vários tipos de melhoramentos que,
acreditava, poderiam torná-la mais eficiente em termos energéticos. A adição de uma
câmara de condensação separada, patenteada em 1769 por Watt e que permitiu aumentar em 75% o rendimento da máquina de Newcomen, e a invenção do mecanismo de
biela-manivela pelo inglês James Pickard em 1780, o qual permitia transformar o movimento rectilíneo alternativo do êmbolo da máquina a vapor num movimento rotativo
de um volante, contribuiram decisivamente para o avanço da Revolução Industrial.
Contudo, estes desenvolvimentos, baseados nos conhecimentos de mecânica da
Antiguidade, pouco concorreram para a introdução de novas palavras no vocabulário
da época. Os casos de cilindro, do grego kýlindros (Machado, 1977), êmbolo, do grego
embolos (Machado, 1977); válvula, do latim valvŭla (Machado, 1977), e manivela, do
francês manivelle, de origem controversa (Machado, 1977), são disso exemplo. Estes
termos apenas eram usados para descrever novas situações em que uma funcionalidade
idêntica era mantida, ocorrência que se viria a repetir mais tarde.
A plena maturação da era do vapor coincidiu com o despertar do conhecimento
numa outra área da ciência que rapidamente tomou o seu lugar: a electricidade. As
primeiras observações registadas acerca da electricidade têm igualmente origem na
Antiga Grécia e são atribuídas ao filósofo grego Tales de Mileto (VII-VI A.C.) que notou
que o âmbar, uma resina fóssil, quando friccionado, atraía penas e bocados de palha.
Sabemos hoje que isso resulta de uma acumulação de electricidade estática, mas essa
razão era desconhecida na altura. A palavra grega para âmbar era élecktron, de onde
derivou o intermediário latino _lectrum (Machado, 1977). A acepção actual de electrão
provém do inglês electron, criado arbitrariamente por George Johnstone Stoney
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(Machado, 1977), físico inglês que, em 1891, o introduziu como unidade fundamental
da electricidade. O termo ‘electricidade’ é uma adaptação do francês électricité, que,
por sua vez, provém do latim científico _lectricitas, e do referido latim _lectrum, em
1813 (Machado, 1977). A magnetite, ou pedra-íman, um mineral que atrai o ferro, era
também conhecida dos gregos, mas a sua utilidade na produção de electricidade só foi
descoberta muito mais tarde. Mesmo a bússola só fez a sua aparição no séc. XII.
Em 1600, um cientista inglês, William Gilbert, médico da rainha Elizabeth I, publicou “De Magnete”, onde expunha os seus estudos sobre as propriedades de atracção
do âmbar e da magnetite. Nesse livro, ele provou que a atracção exibida pelo âmbar
não era magnética e afirmou que a terra se comportava como se fosse uma magnetite
esférica.
Foi só em 1663 que um prussiano, Otto von Guericke, médico, engenheiro e filósofo naturalista, inventou o primeiro gerador de electricidade, que produzia electricidade estática através da fricção de uma bola de enxofre rotativa. Em 1745, o clérigo
alemão E. Georg von Kleist e o professor Pieter van Musschenbroek da Universidade
de Leyden descobriram, de forma independente, que um frasco de vidro cheio de água,
quando friccionado, podia guardar a carga de electricidade estática para uso posterior.
Um ano depois, o inglês Sir William Watson descobriu que a electricidade podia viajar
quase instantaneamente num fio metálico de 2 milhas de comprimento.
O ano de 1800 marcou a invenção da pilha pelo professor de física italiano Conde
Alessandro Volta. Suspeitando que os resultados das experiências realizadas em 1780
pelo seu conterrâneo, o anatomista Luigi Galvani, que ao tocar numa extremidade de
uma perna de rã morta, suspensa de um ferro, com diferentes tipos de metal tinha
observado que esta se contraía, tinham uma causa química, Volta empilhou vários tipos
de metal intercalados com papel humedecido com soluções ácidas ou salinas e observou que essas pilhas produziam uma corrente eléctrica estável. Pela primeira vez tornava-se possível armazenar e produzir, de forma controlada, energia eléctrica.
Neste sentido, o termo pilha resultou literalmente do processo de empilhamento de
metal e papel humedecido que Volta usou para a sua primeira pilha, embora as pilhas
de hoje, nas suas múltiplas formas e processos construtivos, em pouco se assemelhem
a essa pilha original.
Dominada a produção de electricidade, estava aberto o caminho para o rápido desenvolvimento desta área tecnológica. A enunciação das leis fundamentais da electrodinâmica pelos franceses Siméon-Denis Poisson, Joseph-Louis Lagrange, André-Marie
Ampère e Dominique Arago, e pelo inglês George Green; as descobertas relativas à
tensão, corrente e resistência em circuitos eléctricos do físico alemão Georg Simon
Ohm, em 1826; dos princípios básicos da indução electromagnética, fundamentais para
a construção de motores e geradores eléctricos, em 1831, pelo químico inglês Michael
Faraday; e a publicação de uma profunda análise matemática, em 1873, pelo físico
escocês James Clerk Maxwell, predizendo que qualquer variação do campo eléctrico
ou magnético geraria ondas electromagnéticas que se propagariam no espaço à velocidade da luz, contribuíram decisivamente para esse avanço.
É também a partir desses desenvolvimentos, que se distanciam decisivamente dos
parcos conhecimentos nesta matéria provindos da Antiguidade Clássica, que se assiste,
na área lexical, ao surgimento de novas termos, que não esquecem, contudo, as raízes
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do passado. Por exemplo, os termos ânodo e cátodo, que passaram a designar, respectivamente, o pólo negativo e positivo da pilha, foram criados por Faraday, em 1834,
com base na oposição das preposições adverbiais gregas aná, significando ‘no alto, de
baixo para cima, para fora’, e katá, ‘debaixo, de cima para baixo, no fundo’, a hodós,
oí, significando ‘caminho, via’ (Houaiss, 2002). Estes termos correspondiam à posição
dos terminais negativo e positivo no ‘empilhamento’ de Volta1. Desta forma, ânodo
refere-se ao terminal pelo qual os electrões deixam a fonte (por ex: uma pilha), o terminal mais negativo, onde se dá, em termos químicos, a oxidação. Por seu lado, numa
carga passiva, o terminal por onde os electrões deixam a carga será o seu terminal mais
positivo. De forma inversa, cátodo refere-se ao terminal pelo qual os electrões chegam
à fonte, o terminal mais positivo, onde se dá, em termos químicos, a redução. Por seu
lado, numa carga passiva, o terminal por onde os electrões chegam à carga será o seu
terminal mais negativo.
Esta inversão do conceito consoante se fale de fonte ou carga é muito mal tratada
nas definições que se encontram nos dicionários de português. Por exemplo, a definição de ânodo apresentada em Academia, 2001, apenas refere o termo quando visto do
lado da carga, dizendo-se somente na definição de cátodo que é o “eléctrodo negativo”
ou o “que liberta electrões”, sem especificar se a acepção está tratada tendo como referencial a carga ou a fonte. Em Porto Editora, 2004, ânodo aparece como sendo o “eléctrodo positivo de uma tina electrolítica, de uma pilha, de um tubo de descarga, de um
arco eléctrico, de uma válvula termiónica”, ou seja, para além de outras coisas, é também
o terminal positivo de uma pilha. Essa definição está em contradição com o que se
acrescenta a seguir: “eléctrodo pelo qual entra a corrente e os electrões saem do sistema”. Esta é a definição correcta, quer se observe do ponto de vista de uma carga ou
de uma fonte. Neste último caso, o da fonte, a segunda definição leva a concluir que
os electrões saem do terminal onde há excesso de electrões, ou seja, do terminal ou
eléctrodo negativo e não o positivo como se afirmava inicialmente. A mesma confusão
mantém-se em Aurélio, 1999. Apenas em Houaiss, 2002, a confusão é esclarecida com
a distinção clara entre célula electrolítica (carga) e pilha electrolítica (fonte). A confusão generalizada em relação à definição deste termo parece ser devida, em grande medida,
à falta de interdisciplinaridade fundamental entre a lexicografia e as outras ciências.
Outros termos que fazem actualmente parte do vocabulário corrente consagram
alguns dos nomes dos, à época, mais profícuos estudiosos destas matérias. Em 1881, o
Congrès des éléctriciens, realizado em Paris, consagrou as unidades de medida Ampere,
de André-Marie Ampère, para a corrente; Volt, de Alessandro Volta, para a tensão; e
Ohm, de Georg Simon Ohm, para a resistência eléctrica. Delas derivaram as palavras
amperímetro, voltímetro e ohmímetro, nome dado aos aparelhos de medida de, respectivamente, corrente, tensão e resistência eléctrica, por composição com a palavra
grega designativa de medida, métron (Houaiss, 2002, e Machado, 1977).
Também o termo usado para a unidade de potência eléctrica – o Watt, foi criado
em honra do inglês James Watt, já referido antes como um dos impulsionadores da era
do vapor. James Watt tinha definido ele próprio uma unidade de potência, o cavalo1 O sentido real do fluxo de electrões ao longo de um material condutor é do pólo negativo da pilha
para o seu pólo positivo, embora convencionalmente se adopte o sentido contrário para a corrente eléctrica.
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-vapor, igual a 33.000 pé-libra de trabalho por minuto2, ou a potência necessária para
levantar uma massa de 33.000 libras à altura de um pé em um minuto. De notar o uso
do cavalo como expressão de força. Este animal era o grande auxiliar do homem nos
trabalhos agrícolas da Inglaterra pré-industrial do início do séc. XVIII. O valor foi adoptado após experiências realizadas com cavalos habituados a puxar carroças e corresponde, na verdade, em média, a cerca de 50% mais do que aquilo que um cavalo é
capaz de fazer num dia de trabalho. Um cavalo-vapor é equivalente, em termos eléctricos, a 746 Watts.
Em 1882, o croata Nikola Tesla descobriu o campo magnético rotativo, base para o
desenvolvimento das máquinas de corrente alternada que substituíram os frágeis e
pouco potentes geradores e motores de corrente contínua então utilizados. O sistema
de energia eléctrica em corrente alternada é actualmente usado na distribuição de energia eléctrica em todo o mundo. Em 1956, a unidade de medida da indução magnética
ou densidade de fluxo magnético no Sistema Internacional de Unidades (S.I.) foi denominada Tesla.
Em 1897, o inglês Sir Joseph J. Thompson descobriu que partículas com cargas negativas, designadas electrões, são projectadas a partir do cátodo em tubos de descarga de
gás alimentados a alta tensão. Esta observação permitiu concluir que a corrente eléctrica num condutor consiste num fluxo orientado de electrões entre o pólo negativo e
o pólo positivo de uma pilha.
Estes importantes avanços ocorridos no final do séc. XIX ajudaram à compreensão
e ao domínio dos fenómenos eléctricos e abriram caminho para o passo seguinte: o
surgimento da electrónica.

Da era da electrónica à era da computação
O nascimento da electrónica pode ser situado em 1883, quando o americano Thomas Edison descobriu que do filamento incandescente da sua lâmpada se desprendia
material que enegrecia a parte interno do bolbo. Este efeito, conhecido por “Efeito de
Edison”, tem origem no aquecimento do filamento que fornece a alguns dos electrões
que o compõem a energia mínima suficiente para se sobreporem às forças atractivas
que os mantêm presos à estrutura do metal. Este fenómeno físico foi aproveitado como
base para o desenvolvimento do tubo de rádio em 1904, ano em que o inglês John A.
Fleming produziu a válvula Fleming, designada posteriormente de díodo, significando
‘dois eléctrodos’. Um dos eléctrodos, o cátodo, ligado ao pólo negativo de uma pilha,
era aquecido por intermédio de um filamento, libertando electrões3. O outro eléctrodo,
o ânodo ou placa, captava esses electrões e reenviava-os através de um circuito exterior de volta ao cátodo. De notar que o ânodo só atrai os electrões, de carga negativa,
se o seu potencial for positivo. Se for negativo, não há passagem de corrente. Logo, o
díodo só permite a passagem de corrente num único sentido. O valor da corrente no
circuito depende parcialmente do aquecimento do filamento e da tensão aplicada entre
2 No Sistema Internacional de Unidades (S.I.) um pé corresponde a 0,3048 metros e uma libra a
0,45359237 kilogramas.
3 O pólo negativo da pilha cria continuamente um excesso de electrões, o que permite manter um
fluxo contínuo de electrões a fluir para o cátodo.
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ânodo e cátodo. Quando acoplado a
uma antena, este dispositivo podia
ser usado como detector de ondas de
Cátodo
rádio. A tensão variável criada pelos
sinais de rádio vindos da antena era
Electrões
aplicada ao filamento e ao cátodo.
A variação de tensão produzia uma
Filamento
variação proporcional na corrente
Grelha
entre ânodo e cátodo, que era usada
para reproduzir o sinal no aparelho
Ânodo
de recepção. Contudo, a amplitude
de variação do sinal era muito baixa
e o seu uso restringia-se à recepção
Díodo
Tríodo
de sinais telegráficos.
Electrões
Dois anos mais tarde, em 1906, o
físico americano Lee De Forest transformou o díodo num dispositivo a que chamou audion,
termo criado a partir de audi-, elemento de composição que traduz a ideia de ‘ouvir’ (do
latim aud_re), em virtude de permitir a recepção de sinais de voz, e que se designa actualmente de tríodo, ‘três eléctrodos’. A alteração consistia na introdução de uma grelha de fio
metálico muito fino entre o cátodo e o ânodo. A grelha permitia controlar, consoante a
tensão que lhe era aplicada, o fluxo de electrões entre ambos. Ao aplicar a tensão variável,
criada pelos sinais de rádio vindos da antena, ao filamento e à grelha, conseguia-se uma
variação proporcional da corrente cátodo-ânodo. Desta forma, a amplitude da corrente entre
cátodo e ânodo tornava-se independente da tensão captada pelo circuito da antena, sendo-lhe, no entanto, proporcional. Como tal, o tríodo amplificava, ou fortalecia, o sinal de
rádio recebido. Estas válvulas tornaram-se a base para o desenvolvimento da rádio, da
televisão e dos computadores, estes últimos já perto do final da II Guerra Mundial.
Note-se ainda que a funcionalidade do díodo e do tríodo levou ao reaproveitamento do termo válvula. Na verdade, a válvula que servia nas máquinas a vapor para
controlar o fluxo de vapor servia agora para controlar o fluxo de electrões. Da era do
vapor passou-se à era da electricidade, mas mantiveram-se as válvulas.
De entre a extensíssima gama de produtos criados com base nas válvulas, o rádio
foi uma das primeiras e mais importantes. O termo rádio deriva do latim radio (Bréal,
1898), no sentido de radiar, acepção que está ligada à sua função de receptor de ondas
electromagnéticas ou de rádio, as quais são radiadas de uma antena emissora.
As válvulas permitiram também o aparecimento do televisor. Aliás, presentemente,
o televisor é o único dispositivo da electrónica de consumo a manter a utilização de
uma válvula como principal elemento construtivo – o tubo de raios catódicos, vulgarmente designado de ecrã, embora a tendência seja a sua substituição por ecrãs planos
baseados em visores de cristais líquidos. A etimologia da palavra televisor resulta de
uma importação do francês téléviseur (1929), aparelho receptor de imagens de televisão, e é digna de explicação por dois motivos:
– Embora criada a partir de vocábulos de origem clássica – tele-, antepositivo, do
advérbio grego téle, significando ‘ao longe’ e vid-, antepositivo de raíz indo-euro-
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peia, representada em latim pelo verbo video (Houaiss, 2002), a simplicidade original das suas acepções é substituída por um significado muito mais complexo no
moderno discurso científico;
– A origem das palavras usadas na área deixa de ter como fonte, para o português,
as línguas clássicas e passa a fazer-se por via da língua ou línguas dominantes nos
países onde se dão os principais desenvolvimentos tecnológicos.
A era das válvulas não terminaria, no entanto, sem que se assistisse ao lançamento
das bases da computação electrónica4. A raiz da palavra computação encontra-se no
latim comp_t_re (Machado, 1977), que significa contar, calcular, computar. Genericamente, qualquer dispositivo capaz de realizar cálculos numéricos, como um ábaco, provavelmente inventado pelos antigos Sumérios na Mesopotâmia em 1100 A.C., ou uma
régua de cálculo, pode ser designada de computador.
Na computação electrónica, é empregue o sistema binário de numeração, sistema
com apenas dois símbolos (ou algarismos), 0 e 1, dito também digital, ao contrário do
tradicional sistema decimal baseado em dez símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O sistema binário é particularmente apropriado para a computação electrónica, pois um circuito eléctrico ou está ligado, representando um 1, ou desligado, correspondendo ao
0. De notar que o ábaco era já um dispositivo digital: os valores eram representados
discretamente, com a conta a assumir um de dois valores diferentes consoante se
encontrasse em uma ou outra das duas posições que podia adoptar.
É crença geral que os primeiros computadores digitais electrónicos construídos
foram o Colossus, em 1943, em Inglaterra, e o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), em 1945, nos Estados Unidos. Contudo, o primeiro protótipo de
computador electrónico a ser construído, com o objectivo específico de testar o
emprego de condensadores5 na memorização de dados e o uso de circuitos lógicos
electrónicos para realizar adições e subtracções, foi o do físico e matemático John Vincent Atanasoff, professor no Iowa State College, em 1939. No mesmo ano, Atanasoff e
o seu assistente, Clifford E. Berry, iniciaram a construção de um computador maior, de
uso genérico, conhecido como ABC (Atanasoff-Berry Computer), mas o seu desenvolvimento foi descontinuado em 1942, no auge da Segunda Grande Guerra. O ABC era
constituído por cerca de 300 válvulas para cálculos aritméticos e de controlo, realizava
operações lógicas usando numeração binária e usava condensadores como células de
memória e cartões perfurados como meio de entrada e saída de dados.
No entanto, e com outros objectivos, as exigências da guerra deram um impulso
significativo à investigação na área dos computadores. O Colossus, a primeira máquina
construída para decifrar os criptogramas produzidos pelos dispositivos electromecânicos alemães Enigma e Geheimscheiber (Escritor secreto) é um bom exemplo disso.
Esta máquina, que foi construída em Bletchley Park, um centro de investigação governamental situado a norte de Londres, usava cerca de 1.800 válvulas e ficou operacio4 A designação ‘computação electrónica’ permite distingui-la da computação baseada em sistemas
mecânicos, existente desde o séc. XVII.
5 Componente electrónico passivo capaz de guardar carga eléctrica (electrões) constituído por duas
placas metálicas espaçadas por um elemento isolante.
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nal em Dezembro de 1943. Versões maiores e mais sofisticadas foram criadas no decorrer dos dois anos seguintes.
Contudo, o mais conhecido dos primeiros computadores é, sem dúvida, o ENIAC.
Financiado pelo governo dos Estados Unidos, sob contrato do exército e a direcção de
Herman Goldstine, o projecto liderado por John Mauchly, J. Presper Eckert, Jr. e pelos
seus colegas da Moore School of Electrical Engineering da Universidade da Pennsylvania, e iniciado em 1943, tinha por objectivo construir o primeiro computador totalmente
electrónico e destinava-se a ser usado para calcular tabelas de artilharia. No ano seguinte,
o matemático húngaro-americano John von Neumann6, que havia saído do Institute for
Advanced Studies (IAS), em Princeton, New Jersey, para participar em vários projectos
de investigação governamentais (incluindo o projecto Manhattan7) tornou-se consultor
do grupo. E foi von Newman quem, em Junho de 1945, definiu as bases da arquitectura actual dos computadores: uma unidade aritmética central, uma unidade de controlo, uma memória e um bloco de comunicação com o exterior, e, principalmente, a
proposta de que as operações a executar fossem também armazenadas em memória, e
não somente os dados, como acontecia no ENIAC. De facto, neste, as operações a executar eram definidas através de ligações físicas estabelecidas entre os vários módulos
que o constituíam, o que tornava a sua programação muito morosa.
O ENIAC era enorme. Ocupava uma área de 15 por 9 metros da cave da Moore
School. Os seus 40 painéis estavam dispostos em forma de U ao longo de três paredes.
Cada painel media cerca de 2,4 metros de altura por 60 centímetros de largura e outro
tanto de profundidade. Constituído por aproximadamente 18.000 válvulas, 70.000 resistências, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores e 1.500 interruptores electromecânicos, era o dispositivo electrónico mais complexo construído até à época. O ENIAC
gerava 150 quilowatts de calor (qualquer coisa como o equivalente a 100 aquecedores
domésticos eléctricos) e executava cerca de 5.000 adições por segundo. Terminado em
Fevereiro de 1946, já depois do fim da Segunda Guerra, para cuja vitória deveria supostamente ter contribuído, o ENIAC custou ao governo americano 400 mil dólares. A sua
primeira tarefa foi fazer os cálculos para a construção da bomba de hidrogénio.
Tanto o ENIAC, como os outros computadores que se lhe seguiram, baseados em
válvulas, construídos entre 1946 e 1957, ficaram conhecidos como a 1ª geração de computadores.

A era do silício
O grande salto tecnológico na área da electrónica foi dado apenas em 1947 com a
invenção do transístor por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, dos Laboratórios Bell, que lhes valeu, em 1956, a atribuição do Prémio Nobel da Física.
6 Cientista multifacetado, engenheiro químico de formação, von Neuman contribuiu para importantes
avanços ao nível da física quântica, da lógica, da meteorologia e da informática. A sua teoria dos jogos
teve uma importante influência na economia. Os cerca de 150 artigos que publicou estão distribuídos
pela física, pela matemática pura (teoria dos conjuntos, lógica, grupos topológicos, teoria de medidas,
teoria ergódica, teoria dos operadores e geometria contínua) e pela matemática aplicada (estatística, análise numérica, ondas de choque, problemas de fluxo, hidrodinâmica, aerodinâmica, balística, estudo de
detonações, meteorologia, e dois aspectos não clássicos da matemática, os jogos e os computadores).
7 Nome de código do projecto norte-americano para o desenvolvimento da bomba atómica durante
a II Guerra Mundial.
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O transístor é um dispositivo electrónico de estado sólido de funcionalidade similar à do tríodo. Os primeiros transístores eram do tipo bipolar de junção: bipolares, significando a existência de fluxos de cargas negativas e positivas; e de junção, referindo-se à presença em contacto de dois tipos de material diferente. Actualmente, e ao contrário do primeiro transístor construído com base em germânio, os transístores são, na
sua maioria, fabricados em silício, um semicondutor
abundante na natureza. Os materiais semicondutores
não permitem uma tão boa circulação de corrente
como os materiais bons condutores, como o cobre,
por exemplo, mas também não se opõem totalmente
à sua passagem, como acontece com os isolantes, de
que são exemplo o vidro e a porcelana. A sua resistência à passagem da corrente pode ser alterada pela
introdução de pequenas quantidades de outras subsEmissor
Colector
tâncias, designadas de impurezas dopantes, tal como
Base
o arsénico ou o gálio. Dependendo da impureza adiTransístor
cionada, o silício pode ficar com uma maioria de cargas negativas, designando-se de tipo n, ou positivas, situação em que recebe a designação de tipo p. O transístor bipolar de junção é constituído por três partes intercaladas, tipo n-p-n ou p-n-p. As partes extremas constituem o emissor e o colector, enquanto
a parte central se designa de base. A aplicação de uma pequena corrente à base do transístor permite controlar proporcionalmente a circulação de uma corrente dezenas a centenas de vezes maior entre emissor e colector. À medida que a corrente de base aumenta,
a resistência colocada à passagem da corrente entre emissor e colector decresce. Desta
característica deriva o nome que lhe foi dado pelos seus inventores, uma combinação
das palavras inglesas, transfer, transferir, e resistor, resistência (Houaiss, 2002). Outros
tipos de transístor incluem o transístor de efeito de campo (FET, do inglês Field Effect
Transistor), o transístor de efeito de campo de metal-óxido-semicondutor (MOSFET, do
inglês Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) e o transístor de efeito de
campo de porta isolada (IGFET, do inglês Insulated-Gate Field Effect Transistor). Ao
contrário do que se passa no transístor bipolar de junção, nestes transístores a corrente
que os atravessa é controlada por intermédio de uma tensão e não de uma corrente.
Este aspecto é de extrema importância na etapa seguinte da evolução da electrónica
– a miniaturização – uma vez que diminui a potência dissipada, sob a forma de calor,
pelos dispositivos, permitindo uma maior integração. O MOSFET substituiu o transístor
bipolar de junção em quase todas as aplicações da electrónica digital, tendo o uso deste
ficado confinado apenas a dispositivos de electrónica analógica e de micro-ondas.
Os transístores rapidamente substituíram as válvulas em quase todos os equipamentos, desde os rádios aos computadores.
Curiosa foi a generalização no português do termo transístor aos rádios a pilhas. O
aparecimento do transístor permitiu a miniaturização de muitos aparelhos da electrónica de consumo, nomeadamente do rádio. De facto, o transístor permitiu o desenvolvimento de rádios portáteis, de bolso, alimentados a pilhas. Esses pequenos rádios,
muito diferentes dos anteriores rádios a válvulas, volumosos e consumidores de uma
quantidade apreciável de energia, eram frequentemente designados de ‘transístores’,
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acepção que inclusive ficou registada nos dicionários (Academia, 2001, Aurélio, 1999,
Houaiss, 2002, e Porto Editora, 2004).
O primeiro computador comercial totalmente transistorizado, o NCR 304, foi lançado pela NCR Corporation no ano de 1957, um ano antes de o engenheiro americano
Jack Kilby conceber, na Texas Instruments, o primeiro circuito integrado da História,
que lhe valeu o Prémio Nobel da Física em 2000. O circuito
integrado era constituído por uma base de silício sobre a qual
eram construídos vários transístores e respectivas interligações,
era fechado numa caixa de plástico ou material cerâmico e
comunicava com o exterior por intermédio de terminações
metálicas, os pinos. Os primeiros circuitos integrados possuíam
menos de meia centena de transístores. O termo pino, derivado do inglês pin, e a designação pinout, usada vulgarmente
Circuito integrado
para referir a configuração dos pinos (funcionalidade de cada
pino e sua distribuição física no encapsulamento) do circuito
integrado não se encontram registados com este sentido em nenhum dos dicionários
de português consultados (Academia, 2001, Aurélio, 1999, Houaiss, 2002, e Porto Editora, 2004). Note-se ainda que o termo encapsulamento, usado para referir o material
e a forma da caixa que encerra a base de silício, também não aparece registado em
nenhum desses dicionários.
Em Abril de 1965, Gordon Moore, da Fairchild Semiconductor, publicou, numa
revista da especialidade, um artigo onde afirmava que o número de transístores que
seria possível incluir num circuito integrado duplicaria a cada 18 meses, enquanto o
custo unitário por transístor8 cairia para metade (Moore, 1965). Embora a afirmação
seja empírica e baseada apenas numa previsão do autor, o seu impacto foi enorme,
tendo ficado conhecida para a História, curta temporalmente, mas muito longa em
obra, como a “Lei de Moore”. Desde essa data tem havido um esforço de cumprimento
do preceituado na lei por parte da indústria de semicondutores, o que permite que
actualmente esteja em produção um duplo processador, denominado Montecito, da
Intel, que possui mil e setecentos milhões de transístores (1.700.000.000) construídos
com uma espessura de 90 nm (nm é a abreviatura de nanómetro e corresponde a um
milionésimo de milímetro – 0,000 000 001), com uma frequência de funcionamento de
2,5 GHz (GHz de GigaHertz, significando 1.000.000.000, ou 109, ciclos de relógio por
segundo9) e um consumo de 150 a 200 Watts. Em laboratório encontram-se já em testes
circuitos construídos com base numa espessura de 65 nm (Intel, 2004).
O rápido desenvolvimento dos circuitos integrados permitiu o vertiginoso desenvolvimento de toda a indústria electrónica e o rápido lançamento no mercado, em
grande quantidade e a preços cada vez mais acessíveis, de um sem número de novos
aparelhos. A primeira calculadora de bolso, a HP-35, da Hewlett-Packard, lançada em
8
9

A partir deste ponto, o termo genérico transístor será aplicado para classificar os transístores MOSFET.
O ritmo de funcionamento dos processadores nas suas operações de cálculo é cadenciado por
intermédio de um oscilador, denominado em electrónica de relógio. Por cada ciclo de relógio, o processador executa uma ou várias operações em simultâneo, dependendo da sua arquitectura. Uma operação pode significar a leitura de uma posição de memória, o carregamento de uma nova instrução de
processamento ou a realização de um cálculo aritmético simples, como uma adição.
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Janeiro de 1972, vendeu, só no primeiro ano, 100.000 unidades, no que
foi o canto do cisne das réguas de cálculo de que só os mais velhos se lembram hoje. Nove anos mais tarde, em
1981, o Osborne 1 foi o primeiro computador portátil a incluir monitor,
teclado e unidade de leitura de discos
flexíveis, mas ainda sem rato, o qual só
5 1/4
3 1/2
fez a sua aparição em 1984, com os
Disquete
Apple Macintosh. Os discos flexíveis,
do inglês floppy disk, de 8 polegadas de lado posteriormente reduzidos para 5_, apareceram no final dos anos 60. Consistiam num disco de material plástico vaporizado
com metal de modo a criar um suporte magnético onde se poderia armazenar informação. Este disco era protegido por meio de um invólucro de cartão. Já no início dos
anos 90 as floppy viriam a ser substituídas por disquetes, termo derivado do francês
disquette (1975) (Academia, 2001), do inglês norte-americano diskette (1973) (Houaiss,
2002), de 3_ polegadas de lado encapsuladas num invólucro plástico rígido e com uma
maior capacidade de armazenamento de dados. De notar que, ao contrário do termo
encapsulamento, o vocábulo encapsular aparece registado em Aurélio, 1999, Houaiss,
2002, e Porto Editora, 2004, mas não em Academia, 2001, ou Universal, 2004.
São a electrónica e a informática, e todos os desenvolvimentos a elas associados,
que conduzem ao aparecimento de um sem número de novos termos, de que as disquetes são apenas um exemplo, na sua maioria derivados de termos ingleses, uma vez
que actualmente a tecnologia é claramente English-driven. Isso não significa que não
se assista esporadicamente a um esforço de colmatação dessa situação. As normas NP-2626, Vocabulário Electrotécnico Internacional, ou NP-3003, Computadores e Tratamento da Informação, editadas pelo Instituto Português da Qualidade (CT 113, 2004),
que definem para o português um grande número de termos usados em ambas as
áreas, são disso prova. No entanto, quem já ouviu falar de um “díodo regulador de tensão”? Mas certamente qualquer estudante de electrónica conhece os díodos Zener,
numa referência ao seu inventor, o físico americano Clarence M. Zener. Curiosa é também
a normalização do termo “sinal de autorização”, em detrimento do termo corrente “sinal
de habilitação”, usado com a mesma acepção e perfeitamente estabelecido como
entrada lexicográfica. Além do esforço de normalização vir em regra atrasado em relação
ao rápido evoluir da tecnologia, aparece muitas vezes desligado da realidade. Mesmo
termos consagrados como “circuito biestável” continuam a ser muito pouco usados,
preferindo-se o termo inglês flip-flop. Aliás, a consagração do termo veio sobretudo
através das traduções de livros de língua inglesa para o português do Brasil, país de
origem das traduções de livros utilizados em diversas áreas da Engenharia. O pequeno
mercado português não permite a tradução rentável de livros técnicos e mesmo os de
origem brasileira limitam-se a livros sobre matérias introdutórias das Ciências da Engenharia, cujo conteúdo, por ser básico, se encontra praticamente estabilizado. Isso explica
que o termo biestável, por exemplo, não faça parte dos dicionários do português europeu (Academia, 2001, Porto Editora, 2004, ou Universal, 2004), aparecendo somente
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nos de português do Brasil (Aurélio, 1999, e Houaiss, 2002). Pelo contrário, nas áreas
especializadas e de ponta, a única solução é a aquisição de livros em inglês. Talvez por
isso, e porque a utilização de termos traduzidos pudesse originar dúvidas aos alunos
da área quando, na continuação dos seus estudos, se deparam inevitavelmente com
textos de apoio em inglês, se assista constantemente a uma resistência à incorporação
de termos traduzidos.
Por outro lado, o desenvolvimento exponencial da tecnologia conduz rapidamente
à obsolescência de algumas definições que se encontram nos mais recentes dicionários
da língua portuguesa. Ao contrário do que estes afirmam, nem o hardware é só o “conjunto dos elementos físicos de um computador, que engloba o dispositivo principal e
periféricos, como o teclado, o visor, e a impressora, por oposição aos programas, regras
e procedimentos utilizados” (Porto Editora, 2004), nem o software é o “conjunto dos
programas que definem sequências de instruções interpretáveis e executáveis pelos
computadores, as quais possibilitam a implementação das funções para que os programas são elaborados” (Academia, 2001). Na realidade, estas definições são redutoras
relativamente ao sentido que qualquer engenheiro tem delas, pois limitam a acepção à
ideia de computador, “aparelho electrónico composto por uma ou mais unidades de
processamento de informação, dispositivos de memorização e por equipamentos periféricos, permitindo efectuar simulações ou um grande volume de cálculos aritméticos
ou lógicos” (Academia, 2001). A própria definição é paradoxal por separar simulação
de cálculos aritméticos ou lógicos, uma vez que o computador não realiza mais que
operações lógicas sobre sequências binárias, sendo as simulações resultado do encadeamento de conjuntos pré-estabelecidos dessas operações. A simulação não passa de
uma aplicação, um “programa ou grupo de programas que executam tarefas no computador” (Porto Editora, 2004), ao mesmo nível de um processador de texto, de uma
folha de cálculo ou de uma base de dados.
O centro ou cérebro de qualquer computador é a unidade central de processamento, ou processador, ou microprocessador, definido nos dicionários como sendo a
“unidade central de processamento de um microcomputador, constituída por um só circuito integrado que aceita instruções codificadas para execução” (Academia, 2001). No
entanto, a utilização dos microprocessadores não se restringe aos computadores, nem
tão pouco a de hardware ou software está a eles limitada. Um simples telemóvel conjuga hardware e software, mas não é um computador, embora, a sua definição mais
antiga, “aquele que faz cômputos”, registada em 1971, na 8ª edição do “Dicionário
Complementar da Língua Portuguesa”, de Augusto Moreno, publicado pela “Editora
Educação Nacional”, sirva perfeitamente para, de forma genérica, o definir. Não sendo um
computador, toda a gestão das funcionalidades oferecidas pelo telemóvel é executada
por um microprocessador capaz de realizar milhões de operações lógicas por segundo.
Veja-se, pois, como uma tentativa de especialização ou focalização da acepção pode levar
à redução do seu sentido. É por isso de salientar a definição mais simples e muito mais
abrangente e correcta, sem perda de significado, que Aurélio, 1999, regista de microprocessador “processador miniaturizado, cujos circuitos são fabricados numa única pastilha de silício”. A grande maioria da electrónica de consumo, televisores, leitores e gravadores de DVD, possui hoje microprocessadores que, dado o seu nível de integração,
se comportam como verdadeiros computadores, ou seja, como uma combinação de
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hardware, acedendo e processando dados seguindo programas, o software, armazenados nas suas memórias internas, mas sem aquele aspecto exterior característico de um
computador: teclado; visor; rato. O microprocessador é presença comum nos automóveis,
nos aviões, nos sistemas de sinalização automóvel ou ferroviária, nos sistemas domóticos, cibernéticos e robóticos e, sobretudo, nos sistemas de comunicação que permitiram o grande salto da humanidade para a era da informação, a era da Aldeia Global.

A era da informação
Há alguns anos atrás, afirmava-se que a maior obra da Humanidade era a Grande
Muralha da China, a única que seria visível da Lua. A chegada do Homem ao nosso
único satélite em 1969 desmentiu essa afirmação, fazendo sobressair uma outra, a de
que a maior obra do Homem é a rede de telecomunicações. De qualquer ponto da
Terra, ou mesmo da Lua, pode comunicar-se com alguém ou algo situado a milhares
de quilómetros ou simultaneamente com milhões de pessoas ou sistemas distribuídos
por todo o Globo, voz, imagem ou dados, de forma praticamente instantânea. Foi isso
que permitiu que o Mundo assistisse em directo à chegada de Neil Armstrong à Lua,
às manifestações em Tiananmen ou à queda do Muro de Berlim. Da comunicação com
fios do início do século passou-se à comunicação por feixes hertzianos ou ondas electromagnéticas, inicialmente restringida à interligação entre centrais telefónicas e cadeias
de televisão, e às comunicações telefónicas, radiofónicas ou televisivas por satélite.
Mais tarde, a miniaturização proporcionada pela microelectrónica aumentou a portabilidade da comunicação sem fios e estendeu o seu uso, nomeadamente com a criação
do bipe e do telemóvel. O bipe ou bíper, do inglês beeper, beep+er ou pager, do inglês
pager (Houaiss, 2002), é um “pequeno aparelho electrónico portátil com mostrador,
que, por meio de sinais (luminosos ou sonoros) ou por vibração, informa que alguém
deseja entrar em contacto com o seu portador”, segundo a definição apresentada em
Porto Editora, 2004. Trata-se de um dispositivo que teve vida efémera, visto que, sendo
comum há menos de meia dúzia de anos atrás, se encontra praticamente desaparecido. Por
sua vez, os telemóveis, destinados a comunicação terrestre ou via satélite, inicialmente
vulgares telefones sem fios, tornaram-se verdadeiros centros multimédia, do inglês multimedia, “utilizando ou compreendendo vários meios de comunicação” (Houaiss, 2002).
Depois das comunicações telefónicas e da televisão, a era da informática abriu uma
outra possibilidade que revolucionou as comunicações e o comércio mundial: o acesso
quase ilimitado a milhões de fontes de informação distribuída – a Internet, do inglês
inter+network, palavra já registada, sem adaptações, nos dicionários de português. A
génese da Internet foi concebida no início dos anos 60 por Paul Baran, da RAND Corporation, uma agência governamental dos Estados Unidos, como resposta a um desafio lançado pela U. S. Air Force, através da Advanced Research Projects Agency (ARPA),
pertencente ao Departamento de Defesa (DoD), que pretendia continuar a ser capaz
de controlar os seus arsenais de mísseis e bombardeiros após um ataque nuclear. A
solução apresentada foi a de interligação de vários computadores espalhados pelo território dos Estados Unidos, que manteriam a informação distribuída. Em caso de ataque e destruição de um ou mais desses computadores, os restantes garantiriam automaticamente a capacidade de comunicação entre eles (Kristula, 2004). A primeira rede,
denominada ARPANET, instalada em 1968, interligava 4 nós de rede situados na Uni-
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versity of California em Los Angeles, no Stanford Research Institute, na University of
California em Santa Barbara e na University of Utah a uma velocidade de 50kbps (quilobits por segundo). Em 1972, apareceu o primeiro programa de correio electrónico,
do inglês electronic mail, ou simplesmente e-mail, que veio a tornar-se a principal
forma de comunicação interpessoal, com um volume estimado de 40 mil milhões de
mensagens a circularem diariamente em 2005 na Internet (IDC, 2004). Em 1974, entrou
em cena o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Destinado a controlar a transmissão de dados sobre a rede, o protocolo TCP é responsável
por verificar se os dados passados entre duas redes – cliente e servidor – são correctamente entregues. Os dados podem perder-se quando atravessam redes intermédias.
O protocolo assegura a detecção de erros ou a perda na transmissão dos dados e
desencadeia, se necessário, a sua retransmissão até todos os dados terem sido correctamente recebidos. O protocolo IP é responsável pela movimentação dos dados entre
os nós da rede. Os dados, fraccionados em grupos denominados pacotes, são encaminhados segundo um endereço de destino de quatro bytes, do inglês byte, (cada byte
possui 8 bits, do inglês bit, significando binary digit), o número IP. Grupos de números são atribuídos por uma entidade supervisora às organizações, cabendo a estas a sua
posterior distribuição pelos seus departamentos. O protocolo IP opera nas gateways,
termo traduzido para o português como portas de conversão, segundo a norma NP
3003 (CT 113, 2004), mas que não entrou no uso corrente, as quais são responsáveis
pelo encaminhamento dos dados. Em 1977, o número de servidores de rede atingia os
100. Em 1979, apareceu a USENET, uma rede descentralizada de grupos de discussão,
ou newsgroup, que conta actualmente com mais de 47 mil grupos organizados hierarquicamente por áreas temáticas. Qualquer utilizador pode enviar mensagens para um
grupo de discussão, na certeza de que elas serão vistas por todos os subscritores desse
grupo. Ao contrário das listas de distribuição de correio electrónico que são geridas por
um responsável pela manutenção da lista, os grupos de discussão são abertos.
Em 1983, a Universidade do Wisconsin criou o Domain Name System, Sistema de
Nomes de Domínio ou DNS. Trata-se de uma base de dados presente nos servidores
de rede que converte os endereços IP no nome do servidor ou domínio, facilitando a
memorização dos endereços de acesso. Por exemplo, em vez de terem de anotar o
endereço 193.137.55.25 para acederem ao repositório de ficheiros da Universidade do
Porto, os seus utilizadores passaram a usar o endereço mais intuitivo ftp.up.pt . A rede
contava, nesse ano, com 562 servidores.
Até 1989 assistiu-se basicamente a uma melhoria das condições técnicas de interligação e acesso aos servidores, com o incremento da velocidade de transferência de
dados a acompanhar a evolução da tecnologia microelectrónica e o crescimento do seu
número a atingir, nesse ano, os 56 mil.
Em 1989, o inglês Sir Tim Berners-Lee, um cientista do CERN, o Centre Européen
de Recherche Nucléaire, localizado na fronteira franco-suiça, perto de Genebra, inventou a World Wide Web. A Web, como é afectuosamente designada e como se encontra
registada em Academia, 2001, foi originalmente concebida e desenvolvida para facilitar
a troca de informação entre cientistas trabalhando em diferentes universidades e institutos espalhados por todo o mundo. A ideia básica era a de juntar a tecnologia dos computadores pessoais com a das redes de computadores e o hipertexto, num sistema de
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informação global poderoso mas simples. O hipertexto baseava-se numa ideia desenvolvida, em 1980, pelo mesmo autor num programa denominado Enquire. Esse programa
possibilitava o armazenamento de ficheiros que continham hiperligações (do inglês
hyperlinks ou simplesmente links) que apontavam para posições, quer dentro do
ficheiro, quer para outros ficheiros separados. Nos documentos electrónicos, essas ligações podem ser seguidas apontando a ligação com o rato e pressionando um dos seus
botões. Os documentos por elas referenciados podem estar localizados em qualquer
parte do mundo. O utilizador não necessita de saber onde essa informação está guardada,
como ou em que formato. Embora actualmente de uso corrente, os termos hipertexto
e hiperligação não aparecem registados em Academia, 2001, embora ambos apareçam
em Porto Editora, 2004. Nos dicionários do português do Brasil, hipertexto e hiperligação aparecem registados em Houaiss, 2002, juntamente com hiperdocumento e hipermédia ou hipermídia, termos relacionados com a possibilidade de acesso a informação
distribuída por meio de hiperligações. No entanto, Aurélio, 1999, apenas regista hipertexto.
Em 1993, Marc Andreessen, então com apenas 22 anos, desenvolveu no National Center
for Supercomputing Applications da Universidade do Illinois uma interface gráfica para a
Web designada "Mosaic for X", precursora dos actuais programas de navegação ou browsers.
A invenção da Web constituiu o pilar definitivo onde assentou a tremenda expansão
da Internet. Em 1993, o número de servidores tinha ultrapassado os 2 milhões, situando-se dez anos depois acima dos 200 milhões. Trata-se de um aumento exponencial, que
continua a obedecer à já referida “Lei de Moore”, disponibilizando um número de páginas Web calculado em mais de 20 mil milhões. Navegar pelo ciberespaço, “espaço onde
se estabelece comunicação electrónica” (Academia, 2001), seguindo as hiperligações de
página para página em busca de informação ou simplesmente por gozo, tornou-se uma
fonte de saber e uma ferramenta de estudo incontornável, um passatempo para alguns
e uma obsessão para outros. A expansão da Web foi acompanhada pela introdução de
um sem número de novos serviços, como, por exemplo, o comércio electrónico (ecommerce) e a banca electrónica (e-banking) que surgiram pela primeira vez em 1994.
Essa evolução teve como consequência a introdução de um sem número de novos
termos, na sua quase totalidade derivados do inglês, muitos sem adaptação ou tradução para o português, alguns com um passado e significado que ilustram muito eficazmente a enorme versatilidade das línguas, não sem alguma resistência. A propósito,
veja-se o que se passa no Brasil, onde o uso de estrangeirismos adaptados do inglês,
como ‘startar’, de start, ‘printar’, de print, ‘deletar’, de delete, ou ‘atachar’, de attach,
foi alvo do Projecto de Lei nº 1676, de 1999, do deputado Aldo Rebelo, visando a sua
proibição. O projecto, cuja discussão gerou imensa controvérsia, depois de ter passado
da Câmara dos Deputados para o Senado Federal e de ter regressado à primeira, ficou
parado numa das suas muitas Comissões internas10.
A enorme quantidade de páginas disponibilizadas na Web ameaçava tornar impraticável a utilização da Internet como fonte de informação. Tal foi parcialmente resol10 A tramitação da lei pode ser seguida através dos endereços electrónicos http://www.camara.gov.
br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=17069 da Câmara dos Deputados e http://www.senado.gov.br/web/cegraf/
pdf/27052003/13256.pdf e http://www2.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/Detalhes.asp?p_cod_mate=
47491&titulo=PL.%201676%20de%201999%20-%20PROJETO%20DE%20LEI%20(CD) do Senado Federal.
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vido pelo aparecimento dos chamados motores de busca, como o conhecido Google,
criado em 1998, um catálogo indexado dos conteúdos disponibilizados na Web. O seu
nome deriva da palavra googol. Em 1938, o matemático americano Edward Kasner
pediu ao seu sobrinho de 9 anos que inventasse um nome para um número muito
grande, 10 elevado à potência de 100, ou 10100 (1 seguido de 100 zeros), e o rapaz chamou-lhe googol (Googolplex, 2004). Este termo permite ainda atestar a rapidez com
que na área tecnológica os nomes são verbalizados. Exemplos disso são as expressões
googling, ou a procura de informação na Web, e os seus derivados, google cooking,
para com dois ou três ingredientes se procurar uma receita para um delicioso jantar,
google dating, para procurar companhia para esse jantar, ou google whacking, um jogo
que consiste na introdução simultânea no Google de duas palavras até se obter apenas
uma única página como resultado (McFedries, 2003). Nenhum destes termos ou acepções foi até ao momento lexicalizado em português, e poderá eventualmente nunca
chegar a sê-lo, substituído ou esquecido pela rápida evolução tecnológica. O mesmo
se passa com os exemplos a seguir, provenientes de distintas áreas, mas todos eles de
alguma forma relacionados com a tecnologia.
Problemas como o tecno-stress, ou IT stress, sentimentos de frustração e stress causados pela rápida mudança introduzida pelos computadores e pelas tecnologias de
informação, ou a technology-related anxiety, derivada das longas perdas de tempo que
problemas de funcionamento dos computadores provocam durante um dia de trabalho, aparecem com a era da informação. Isto porque, contra toda a evidência, as pessoas esperam que a tecnologia funcione sempre perfeitamente, e ficam ansiosas, stressadas e muito zangadas quando isso não acontece. Essa fúria tem muitos nomes: computer rage, PC rage, tech rage, IT rage e e-mail rage. Mas não são só as dificuldades
colocadas pela tecnologia que causam ansiedade. O excesso de informação disponibilizada pode igualmente levar a sentimentos de angústia perante a percepção da impossibilidade da sua absorção, conduzindo ao designado information fatigue syndrome
(IFS) (McFedries, 2003a).
O excesso de informação é, contudo, um precioso auxiliar para os hipocondríacos.
Até agora limitados às doenças que conheciam ou que os vizinhos desenvolviam, a
Web abriu-lhes um novo e vasto campo de exploração de novas doenças em função
de todo o tipo de sintomas, criando os cibercondríacos. Alguns desses sintomas podem
mesmo derivar da permanência excessiva em frente a um computador, desde o uso
intensivo do rato, provocando doenças musculares ao nível do punho, do cotovelo, do
braço ou do ombro (mouse wrist, mouse elbow, mouse arm ou mouse shoulder), à
posição sentada conduzindo a uma curvatura das costas (computer spine ou computer hump) ou a problemas de visão, olhos secos, cansados, acompanhados de cefaleias
(computer vision syndrome). Em casos extremos, em que refeições pobres em nutrientes são deglutidas em frente ao ecrã (cubicle cuisine ou dining al desko), pode mesmo
correr-se o risco de sedentary death syndrome, morte causada por inactividade extrema
e má nutrição (McFedries, 2004).
Mas na era da informação nem só os computadores são responsáveis pela introdução de novos termos (ou doenças). Também as consolas de jogos podem causar problemas como as nintendinitis, tendinites causadas pela constante repetição de movimentos em alguns jogos, de que é exemplo a tetwrist, que aparece normalmente nos
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adictos ao Tetris11, ou os telefones presos por longos períodos de tempo entre o
ombro e o ouvido, conduzindo a dores de pescoço, as telephonitis (McFedries, 2004).
Numa outra dimensão, os SMSs, ou short messaging service, serviço de envio de mensagens curtas através dos telemóveis, têm sido responsáveis pela introdução de um sem
número de abreviaturas, como bjs em vez de beijinhos, ou de emoticons, conjuntos de
símbolos destinados a comunicar sentimentos, como :-) ou o oposto :-(, com origem
no tempo em que a Internet ainda não possuía interfaces gráficas, dando origem à já
designada Generation Text (McFedries, 2003b), uma geração de adolescentes destinada
a viver em technoburbs ou nerdistans12, subúrbios auto-sustentáveis com uma maioria de população de empregados high-tech próximo de parques empresariais dominados por indústrias tecnológicas (McFedries, 2004a)13.

A era do futuro
Tecnologicamente, o futuro acontece com anos de antecedência. O cumprimento da
“Lei de Moore” obriga a um esforço permanente e hercúleo de investigação e desenvolvimento. A constante redução nas dimensões dos transístores tem permitido que os circuitos
integrados vejam a sua complexidade aumentada exponencialmente, mantendo, contudo,
um baixo custo e reduzido consumo. Essa redução está a aproximar-se rapidamente do
limite físico do silício, a partir do qual o seu uso não continuará a ser viável. A era do silício dará lugar, previsivelmente no começo da década de 20 deste século XXI, à era do
carbono. Em laboratório, já é possível a obtenção de carbon nanotube transistors com
espessuras de 18 nm (Manners, 2004). Uma nova era tecnológica dará, com toda a certeza,
lugar ao aparecimento de um novo conjunto de termos, mas também, e como se viu
no passado, a um aproveitamento de termos anteriores, embora com uma nova acepção.
Veja-se, a título de exemplo, a história futura de um desses termos: ubiquidade. O
conceito de ubiquidade, termo proveniente do latim _bí-qu_ (Bréal, 1898) e importado
do francês ubiquité (Machado, 1977), aparecerá brevemente associado à computação,
numa nova acepção, a de computação ubíqua, relacionada com o conceito de ambiente
inteligente, do inglês ambient intelligence. Trata-se de ambientes electrónicos sensíveis
e auto-adaptáveis à presença humana, cujo objectivo será melhorar a qualidade de vida
através da criação inteligente e personalizada de diferentes cenários e funcionalidades,
conseguida pela interligação flexível de diferentes sistemas e serviços. Os ambientes
inteligentes serão ubíquos no sentido em que os utilizadores viverão rodeados de uma
multiplicidade de sistemas interligados de cuja existência não serão conscientes. A sua
inteligência residirá no facto de serem capazes de reconhecer o utilizador e adaptarem
o ambiente às suas preferências, oferecendo-lhe formas naturais de interacção, como a
voz ou os gestos, o olhar e, quiçá, o pensamento.
11 Jogo criado em Junho de 1985 por Alexey Pazhitnov do Centro de Computadores da Academia
das Ciências de Moscovo. Uma súmula das peripécias que rodearam o sucesso deste jogo pode ser
encontrada em http://www.atarihq.com/tsr/special/tetrishist.html
12 Etimologia talvez proveniente da palavra nerd, uma criatura de um livro infantil, “If I Ran the Zoo”
(1950), escrito por Dr. Seuss (Theodor Geisel), significando uma pessoa socialmente inepta, não atractiva, sem estilo, dedicada exclusivamente a uma carreira intelectual ou académica, de que são exemplo
os computer nerds (Merriam-Webster, 2004).
13 Paul McFedries mantém um sítio na Internet, The Word Spy, dedicado à busca e compilação de
novas palavras e frases. O endereço electrónico é http://www.wordspy.com/
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Conclusão
A curiosidade natural e a busca incessante da sua satisfação levou o Homem durante
séculos a pesquisar e inventar, criando novas soluções para a resolução de problemas
do quotidiano. Esta actividade, exponencialmente estimulada a partir da Revolução
Industrial, implicou sempre a criação de novos termos que nomeavam as soluções
encontradas e os seus instrumentos. Como vimos, foram sendo utilizados diversos processos de criação ao longo do tempo, destacando-se a combinação de conceitos já existentes para obtenção de novos significados, o aproveitamento de termos para denominação de funcionalidades semelhantes em novas tecnologias ou a invenção de palavras.
A sequencialização desta metodologia de criação lexical corresponde, em grande
medida, ao próprio ritmo da evolução tecnológica, pois se a lenta evolução do passado
permitiu a lenta adaptação dos novos termos à Babel das línguas, nomeadamente através
do recurso às duas primeiras estratégias enunciadas, a velocidade actual impede por completo esse processo, caracterizando-se muitas vezes pela invenção de novos termos.
O ritmo da evolução tecnológica e a sua complexidade têm consequências profundas ao nível das propostas terminológicas, do tratamento lexicográfico dos termos técnicos e das opções operadas pelos engenheiros nesse domínio.
Considerando as duas primeiras, a consulta dos dicionários mais representativos da
Língua Portuguesa permitiu atestar não só a inexistência de registo de muitos termos,
mas também o simplismo notório de algumas definições propostas. Esta situação leva
a que os ‘leigos’ acabem em vão procurando a definição para o novo termo encontrado
no jornal sobre uma qualquer novidade tecnológica ou sejam frequentemente ‘enganados’ por uma definição simplista e redutora cuja percepção da sua falta de sentido
naquele contexto não lhes escapa. As razões para este estado de coisas são naturalmente várias, podendo, no entanto, destacar-se, por um lado, a falta de interdisciplinaridade entre lexicógrafos e engenheiros no momento da selecção dos termos tecnológicos estáveis e na sua posterior definição, e, por outro, a especialização cada vez
maior de cada uma das áreas tecnológicas e a sua evolução muito acelerada.
A exploração de várias falhas, o levantamento de possíveis causas e a chamada de
atenção para certas circunstâncias envolventes muitas vezes ignoradas não podem ser
tomadas como justificações dos engenheiros para evitarem a tradução de termos tecnológicos novos. É verdade que essa tem sido cada vez mais a opção actual, mas é
igualmente verdade que essa opção em nada se identifica com a ideia pré-concebida
de muitas pessoas, nomeadamente especialistas de outras áreas do saber, de que as
engenharias são avessas à tradução e ao uso de termos em Português, alardeando com
vaidade serôdia os seus conhecimentos de inglês. A prova de que não se trata de um
mero pedantismo é o esforço desenvolvido por alguns professores de Engenharia Electrotécnica que, publicando as suas obras em português em edições de pequena tiragem promovidas por recentes editoras universitárias, tentam, nas suas áreas de pesquisa, estabilizar o léxico tecnológico em Português. Pelos motivos apontados ao longo
deste texto, embora louvável e estimulado, esse esforço é, muitas vezes, pouco frutuoso. Actualmente, o mundo tecnológico fala inglês e qualquer tentativa de contrariar
essa tendência dominante estará certamente condenada ao fracasso.
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A categoria gramatical de género
do português antigo ao português actual
Introdução
É comum identificar-se o início do «Português Moderno» ou «Português Clássico»
com meados do século XVI, mais frequentemente com 1536, data da publicação da
Gramática de Fernão de Oliveira, já que « parece confortavelmente seguro promover
a primeira gramática portuguesa a primeiro testemunho da língua na sua fase clássica»
(Castro, 1991:243).
Com efeito, é neste período que a língua portuguesa começa a adquirir a sua feição
actual. Se bem que haja já superação de alguns aspectos mais arcaizantes1 a verdade
é que – relativamente ao género – se está ainda um pouco num período de transição.
É frequente, aliás, encontrarmos neste século, tal como em Português antigo, algumas
hesitações de género («cortandolhe as pernas lançouas a huma lebre [...] porque ho
lebre[...]», J. Ferreira de Vasconcelos cap.18, 104), adjectivos hoje uniformes como biformes, por exemplo, «ruda forca» (Camões, Os Lusiadas, II, 65), etc.
De qualquer modo, a partir deste período começa a haver uma maior proximidade,
em relação ao Português actual, no que se refere também ao género, embora a fixação
definitiva seja, em muitos casos, posterior a esse século.
Vejamos como evolui o género do Português arcaico para o moderno2.

1. Palavras em –agem
Parecem ser já femininas, na sua quase totalidade. Fernão de Oliveira escreve, a respeito do género dos vocábulos, «femininos, como linguagem, linhagem e borragem»
(Oliveira, 1536: 114). Também Duarte Nunes de Leão emprega como feminina a palavra linguagem, na expressão «parece outra diferente linguagem» (Leão: 147).
1 Como a resolução de hiatos, uniformização em –ão das terminações resultantes de –ANU, -ONE e
–ANE latinas, a passagem das terminações dos particípios em –udo (conheçudo, perdudo, etc.) a –ido,
desaparecimento das formas átonas dos pronomes possessivos (mia, sa, etc.) e maior fixação gráfica
começando a surgir uma ortografia), entre outros aspectos.
2 O estudo que se apresenta constitui a adaptação de parte de um trabalho mais completo sobre a
evolução do género gramatical (Gouveia, 1993).
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Como se sabe, antes do século XVI documentam-se palavras deste tipo ainda como
masculinas: «E deyxou a Noe porque ho achou justo e mui bom para rrestaurar ho
linhagem umanall» (Coronica Troiana: 21, 18-20), o que prova que se estava apenas
no início da fixação definitiva do género destas palavras como feminino. Portanto, no
século de quinhentos já se encontra preferentemente esse género: João de Barros escreveu o Diálogo em louvor da nossa linguagem, e atesta-se já o feminino no excerto
«segundo vimos em as cartas destas mensajes que temos em nosso poder» (J. de Barros,
Décadas, 1, 3, 12, p. 117). A mesma situação ocorre no século XVII: «Como esta lingoagem não he em algaravia [...]» (Frei Bernardino da Silva, Defensam da Monarchia
Lusitana, II, 24). E na Grammatica de Melo Bacelar (Bacelar, 1783: cap. V, 41), a propósito do género lê-se : «Todo nome que terminar em a, ção, ge, gem, he do genero
feminino. Conhecem-se as excepções desta regra ou porque o nome não tem significação feminina [...] ou porque o artigo que se lhe ajunta he masculino».
Domingos Vieira e Caldas Aulete dão igualmente este tipo de vocábulos como substantivos femininos.
Nos nossos dias, com a excepção de personagem, que é de género ambíguo, as
palavras com esta terminação são todas femininas, independentemente da sua origem.
Como exemplo, lembremo-nos dos galicismos “chauffage” e “garage”, originariamente
masculinos, mas femininos na língua portuguesa: a chaufagem, a garagem.

2. Palavras em –ês
Ao contrário do grupo anterior, este tipo de palavras foi das que tardaram a fixar-se
definitivamente. Fernão de Oliveira, por sua vez, dá-as como de género comum «posto que
tenham femininos em a, como portuguesa» (Oliveira: cap. XLIV, 13)3. Mas no séc. XVI vai
ser frequente encontrar ainda este tipo de palavras como uniforme: «a nação genoes»,
como se lê nas Décadas, 1, 3, 11 de João de Barros; «lingoa portugues» (Ibidem, 1, 8,
6) e «balhando à mourisca/ dentro gente Português» (Gil Vicente, Auto da Fama, v. 57).
No século XVIII, ainda se encontra esse uso, por Cruz e Silva, no Hyssope, V, v.134:
«a nossa português casta linguagem») (apud Nunes, 1989: 262).
Apenas depois se estabelecerá completamente o feminino analógico em –a .

3. Palavras em –nte
Sá de Miranda emprega ainda a forma infante como uniforme: «Da ifante o delicado,/ Singelo e brando peito/ Vence se ora de amor, ora de medo» (150, 479).
Já praticamente nos nossos dias, Caldas Aulete refere a designação de infante para
o masculino e para o feminino, embora acrescente: «É mais usada a forma feminina
infanta».Também registam infante como masculino e feminino Artur Bivar e Cândido de
Figueiredo.
Por sua vez, a língua dos séculos XVI e XVII apresentava o feminino analógico em
vocábulos onde tal seria hoje impensável no Português normal (embora surja na linguagem popular e regional)4. Assim, nessa época, é frequente encontrarmos os femi3
4

Camões utiliza também a forma em –a : «a polícia/ Portuguesa» (Os Lusíadas, VII, 72).
Para um estudo mais detalhado do género do Português antigo e seus reflexos na linguagem popular e re-gional veja-se Gouveia, 1998.

528

A CATEGORIA GRAMATICAL DE GÉNERO DO PORTUGUÊS ANTIGO AO PORTUGUÊS ACTUAL

ninos comedianta, farsanta, giganta, etc (apud Ali,1964 :62): «huma comedianta » (Pe.
António Vieira, Cartas, 2, 180), «Gracejando com as farsantas» (Pe. Manuel Bernardes,
Nova Floresta, 2, 314) ou «Esta giganta era rica» (João de Barros, Crónica do Imperador Clarimundo, 164).
O masculino giganto regista-se também nesta altura, certamente por analogia com
a forma feminina.O Grande Dicionário de Cândido de Figueiredo ainda refere estes
três femininos, somente considerando farsanta como feminino antigo, enquanto que o
Dicionário da língua portuguesa (Costa e Melo, 1990) dá como uniformes comediante
e farsante, aceitando o feminino giganta.

4. Palavras em -ol
Durante o século XVI André de Resende utiliza ainda «a boa gente espanhol» (apud
Nunes, 1989: 225, n.2), de onde se deduz que o feminino analógico se generaliza
apenas numa época posterior.

5. Palavras em –or
No que respeita a este tipo de vocábulos, e não obstante o facto de, desde cedo,
ter existido uma forma analógica em –a para o feminino (senhora, por exemplo), ainda
se encontram como uniformes neste período. Segismundo Spina (Spina, 1987:18) nota
que, nos séculos XVI e XVII, se regista ainda «gente perturbador».
No entanto, é cada vez mais frequente a marca –a para o feminino5: no século XVI
encontra-se, por exemplo, «a pouca água que tomava era provocadora de mais sede
[...]» (Frei Luís de Sousa, Vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires I, cap. 27, p. 166)
e, em Frei Tomé de Jesus (Trabalhos de Jesus, I, 17, p. 342), «a humildade é conservadora e acrescentadora de todos os bens» (apud Lorenzo, 1977).
No século XVII, generaliza-se cada vez mais esse feminino analógico: «...sem dar
pela humana filosofia, e suas falácias, afectadora e interrompedora da verdade» (Pe.
Manuel Godinho, Vida do P. Fr. António de Chagas, IV, p. 42, apud Machado,
1987).Além das formas em –ora para o feminino, mantém-se a terminação –eira, sendo
possíveis ambas: documentam-se, assim, no século XVI (apud Machado, 1987): «as
quais todas são solteiras e mui grandes músicas, bailadoras e volteadoras (Livro em que
se dá relação do que viu e ouviu no Oriente Duarte Barbosa, p. 107), «os bayladores
e bayladeiras que vieram festejar à aldêa...» (Foral de D. João III, Arquivo,V, p. 132 e
«mulheres cantadeiras» (João de Barros, Décadas, II, 6, cap. 6, p. 285).
Uma outra terminação se regista ainda para o feminino: a par de –ora aparece
–triz6: «Senhora, vós sois Senhora/emperadora...» (Gil Vicente, Auto da Alma, v.195-67)
e «pois tem Rainha tão bela emperatriz da Alemanha» (Templo de Apolo, v. 30).
5 O Elucidário (Viterbo, 1798) diz que Senhor «é mui frequente no feminino até ao século XVI», o
que leva a supor que, a partir dessa data, se tornará mais comum a forma terminada em -a.
6 Surge a forma latinizante –trice em textos do séc. XVII:«cantatrices do Paço» (Fr. Jacinto de Deus,
Vergel de plantas, p. 194, apud Machado, 1987). Morais dá ainda a forma saltatrice, com o sentido de
dançarina, nessa época.
7 Provêm destes étimos latinos em –TRICE as formas em –triz, e o século XVII mostra-nos, a par das
ter-minações acima referidas, também vocábulos como genetriz, por exemplo, «das Carmeliyas é mâe, e
ge-netriz» (Pe. António Vieira, Sermões, III, 2, pgf. 5, 42, p. 40).
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O uso actual consagra a forma imperadora para a mulher que exerce o cargo,e
imperatriz para a esposa do imperador. No entanto, alguns autores consideram o vocábulo imperatriz aplicável às duas situações (Ali, 1964: 62).
Relativamente aos restantes substantivos abstractos em –or, estabilizam o seu
género nesta altura. Duarte Nunes de Leão (Leão: 233ss) dá cor e flor como femininas,
acrescentando que o seu género foi corrompido, já que eram masculinas em Latim. A
Coronica Troiana apresenta já dor no feminino (25r, 7), vocábulo que adopta esse
género definitivamente.

6. Palavras que mudaram de género
Tal como sucedeu no curso da evolução de outras línguas8, muitos vocábulos
mudaram de género desde o Português arcaico. Ou porque fixaram um determinado
género, quando havia hesitação, ou porque a terminação da palavra determinou essa
fixação, ou ainda porque a língua culta exerceu alguma influência, é um facto que
encontramos actualmente palavras cujo género difere do antigo, ou que o alteram até
aos nossos dias, em muitos casos tendo ainda hoje género duvidoso.
Modificaram, então, o género muitos vocábulos9, dos quais passaremos a analisar
alguns.
Baralha, com o sentido de baralho de cartas, foi feminino em época mais recuada
da história linguística do Português: D. Francisco Manuel de Melo (Apólogos Dialogais,
p. 209) e o Pe. António Vieira (Ali, 1964) utilizam ainda a forma feminina: «As cartas
não hão de ser de outra baralha, senão as mesmas» (Sermões, 8, 261). J. P. Machado
(Machado, 1987) já documenta o masculino no século XVIII: «inimiga mão lhe foi
batendo/C’ um baralho de cartas pela cara» (Nicolau Tolentino, O Bilhar, em Obras Poéticas, I, p. 128).
Quanto a catástrofe era masculino ainda em António Vieira, Matias Aires e J. Francisco Freire (Ali, 1964, 71): «Roma [...] condemnada ao catastrophe das cousas mudaveis» (Sermões, I, p. 121). O feminino só se fixou posteriormente.
Por sua vez, cono (vocábulo grosseiro, que designa os órgãos genitais femininos)
era masculino em Português antigo (como se atesta em, por exemplo, Portugaliae
Monumenta Historica, Scriptores, p. 343 ou numa cantiga de escárnio e maldizer de
Afonso Eanes do Coton), como se esperaria do étimo latino (cŭnnu-), vai tornar-se
vocábulo feminino, segundo Machado, «devido, certamente, ao facto de se tratar de atributo de mulher »). Domingos Vieira regista já a forma feminina.
O vocábulo dia é hoje inequivocamente masculino, mas José Joaquim Nunes
(Nunes, 1981) dá-o também como feminino na época antiga (embora surja como mas8 Também outras línguas tiveram alterações do género ao longo da sua evolução : os abstractos em
–or, por exemplo, como color e sabor, masculinos em Espanhol, foram femininos na língua antiga; em
Francês antigo, o género de ouvrage, mensonge, ou pape (embora referido a um homem) era feminino,
sendo, portanto, diverso do actual.
9 Recolhi muitos vocábulos que mudaram de género do período arcaico para o português actual:
afronto, alcachofra, aleijão, ametisto, apostema, bacio, banco roto, cisma, clima, cometa, cornas, dote,
esfinge, espinafre, estige, estratagema, fantasma, hipérbole, íbis, mapa, mar, metamorfose, pirâmide
(pirames), planeta, retrete, rim, rouba, etc. Variaram, desde cedo: árvore, cárcere, fim, teiró, tribo, entre
outras. Curiosamente, retomaram o género etimológico, por exemplo, andorinha, diocese (esporadicamente masculino na época medieval, como se verá) e tribo.
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culino já no século XIII, no Foro Real e nas Cantigas de Santa Maria) numa ocorrência: «ficarõ alli atee a dia presente...» (Ho Flos Sanctorum em lingoage portugues, ed.
de 1513, folha 247). Se bem que geralmente masculino, como em «Orraca López vi
doente un dia» (Cantigas d’ escarnho e de mal dizer, 47. 1), será realmente substantivo
feminino na passagem acima transcrita, a crer em A E . da Silva Dias: «Até o século XVII
sempre se disse “até” e não (com a prepos[ição] a) “até a”; no século XVII principia a
aparecer “até a” com o art[igo] feminino (até á, até ás) e só posteriormente com o
art[igo] masculino (até os, até aos) » (Dias, 1970: 159, pgf. 211a)10.
Dote, diocese e espinafre também alteraram o seu género ao longo da evolução da
língua: feminino em Latim, o primeiro vocábulo era ainda desse género no século XVI,
em 1514, só mais tarde se fixando como masculino: «Os maridos que em suas dotes
[...]» (D. Manuel, Ordenações, livro IV, 111) ou «Nas dotes e casamentos» (Ibidem)12;
diocese, palavra feminina em Latim, surgiu como masculino no século XV («em cujo
dioçesy [..]», Arch. Hist. Port., IV, 52, apud Vasconcelos, 1939: 9), repondo-se depois o
género etimológico; e espinafre era feminino ainda no séc. XVII: «As espinafres sam
frias, e humidas» (Dr F. Fonseca Henriques, Ancora Medicinal, p. 141 (apud Machado).
Quanto a mapa, surge como feminino no século XVI (como em Latim), conforme
documenta Frei Heitor Pinto («Na mappa[...]» I, 353, apud Ali: 71) e torna-se masculino
a partir daí. Vieira dá-o já com esse género, por exemplo em Sermões, 7, 20 (Ibidem).
Noutros casos, as palavras oscilam quanto ao género neste período que agora consideramos, e só mais tarde se irá estabelecer o género definitivo. Vejamos alguns exemplos dessa situação.
O género de alcachofra era ainda hesitante no séc. XVI, fixando-se, depois, o feminino: «dizem que há nella hua fructa de feiçam de alcachofres, tamanhos quomo cidras«
(Damião de Gois, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, III, p. 3) e «ou alcachofra
metida entre duas folhas de cardo» (Frei Bernardo de Brito, Monarquia Lusitana, II, 6,
cap. 21, apud Machado, 1987).
Árvore era ainda de género masculino em Duarte Nunes de Leão, não obstante o
feminino ter surgido em época muito mais recuada: «.., dizemos este método, este dote,
este paul, este tribo, este nariz, este árvore [...]» (Leão: cap. VII, 224). O feminino definitivo é, portanto, posterior a finais do século XVI.
Também cometa vacilava ainda nessa data: «Appareceo no ceo da parte do oriente
h_a cometa» (Fernão Lopes de Castanheda, História da Descobrimento e Conquista da
Índia pelos Portugueses, I, 98, apud Ali, 1964:70)) e «Appareceo no ar hum grande
cometa...a qual foi vista per todolos d’armada» (João de Barros, Décadas, I, 5, 2), frase
que bem traduz a hesitação de género que esta palavra sofreu. António Vieira (Sermões, 11, 225 e 265, apud Ali, 1964: 70) já emprega o masculino.
10 Exemplifica, no entanto, com uma citação de 1548 («até a pia (baptismal)» das Constit. Synodaes
do bispo de Coimbra, fol. I), que faz recuar a data anteriormente dada (séc. XVII).
11 Outra razão pode ter a ver com o facto de os substantivos deverbais em –e serem masculinos,
como ajuste, arranque, saque, toque, etc (apud Vasconcelos, 1939: 18).
12 J. P. Machado tenta explicar a mudança de género de vocábulo: «talvez se deva à analogia com
outros nomes em -ote, também masculinos: bote, lote, mote, pote, etc.; creio haver ainda outro motivo:
o voc(ábulo) não entrou directamente, mas pelo fr. dot, que foi masculino nos séculos XVI e XVII, época
da sua entrada em port. [...]».
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No século XVI é ainda vulgar encontrar o género feminino da palavra fim: «na fim
d’agosto» (Décadas, I, 3, cap. 4, p. 85) e é comum este género em Castanheda, Gil
Vicente, Sá de Miranda,etc. Interrogando-se sobre as causas da mudança do género, J.
P. Machado documenta o masculino no séc. XVI: «elle fez o fim de seus dias no serviço
de Deos» (Damião de Góis, Crónica do Principe D. João, cap. 26, p. 11113), mas aparece um pouco antes, nomeadamente em Frei João Álvares («que maravilhosos f_is», I,
4, 1. 21, apud Antunes,1961: 126) e no Livro de Montaria de D. João I («A qual pusemos no fim», 3.30, apud Araújo,1943, 165). Cândido de Figueiredo dá o vocábulo como
masculino, mas diz: «era t(ambém) fem(inino) entre os clássicos e ainda o é entre o
povo do Doiro: pensar na fim do mundo. Castilho escreveu também «nas ondas traidoras achou sua fim»» (apud Figueiredo,1986).
Com efeito, na linguagem popular continuou a empregar-se como um vocábulo
feminino, mas a zona geográfica que ocupava é superior à que Cândido de Figueiredo
refere14.
Por influência da terminação, planeta é ainda feminino no séc. XVI, em Gil Vicente
(«Sua planeta he a lua», Obras de Gil Vicente, 3. 254), mas masculino em Luís de Camões
(«Já neste tempo o lúcido planeta», Os Lusíadas, II, 1). Domingos Vieira dá o vocábulo
como substantivo feminino, certamente por lapso apresentando o seguinte exemplo:
«os sete planetas» (Garcia de Resende, Miscellanea, p. 128). É também masculino em
Caldas Aulete e Cândido de Figueiredo.
Tribo, palavra hoje feminina, sofreu hesitação de género, mesmo ao longo de
século XVII. Vieira (Ali, 1964: 70) usa-a nos dois géneros: «De huma tribo a outra tribo»
(Sermões, 8, 264 e «Ajuntou todos os tribos que poude» (Ibidem, 9, 412). Camões
empregou-a como masculina: «o tribo ilustre» (Lusíadas, III, 140).
Como se pode ver por estes exemplos, as razões que levaram à mudança do género
dos vocábulos podem ser, efectivamente, de variada ordem: alguns, como cometa, fantasma, planeta ou tribo (e eventualmente dia) viram o seu género alterado devido á terminação, (mesmo guia e espia que, embora aplicados a homens, eram femininos em
Castilho e Vieira), recuperando mais tarde, possivelmente por influência culta, o género
etimológico; outros sofreram mudança por associação com o sexo da pessoa de que
são atributo; outros ainda, adquiriram o género que tinham na língua através da qual
entraram em Português ou por analogia com outros vocábulos como teria acontecido
com dote, agora masculino.
Motivações semelhantes poderão ser a influência de línguas estrangeiras, como em
bancarrota15; e a própria incerteza, já patente na língua de origem, quanto ao género
de um vocábulo, como ocorreu com finis,-is em Latim, etc.

13
14

Há exemplos no masculino a partir do século XV (Lorenzo, 1977).
Veja-se o material do ILB, Inquérito Linguístico Boléo, na Faculdade de Letras de Coimbra, recolhido entre 1942 e 1974.
15 Said Ali (Ali, 1964: 72) crê que, embora no século XVI se tivesse usado banco roto (Cf. por exemplo Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, I, p. 411), «veio, porém, a prevalecer a forma feminina,
naturalmente por influência do italiana bancarrotta e do francês banqueroute, linguagens estas de acordo
com o género de banca e banque.
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7. Adjectivos biformes que se tornaram uniformes
Alguns adjectivos perderam as formas diferentes para cada género, passando, portanto, a uniformes. Estão neste caso os adjectivos comum, contente, cobarde, quite e
rude, entre outros.
Relativamente a comum, a forma feminina usava-se ainda nos séculos XVI e XVII,
embora Fernão de Oliveira recomendasse já a uniformidade genérica para este adjectivo: «Este nome adjectivo comum serve a masculino e feminino, por que não digamos
nos femininos comua» (Gramática da linguagem portuguesa, cap. XLIV, p. 114).
Assim, embora no século XVI apareçam construções com o vocábulo comum para os
dois géneros («Segundo a commum opinião», João de Barros, Décadas, 2. 9. 5), a forma
feminina também se documenta: «sendo ellas commuas a elles», Ibidem, 2.5.15). Vieira
hesita igualmente entre as duas formas: «A conclusão mais comm_a...» (Sermões, 3. 34,
apud Ali, 1964: 70)) e «A commum exposição dos interpretes» (Ibidem, 3. 6). Ainda nos
séculos XVIII e XIX (apud Machado, 1987) é possível documentar o emprego da forma
feminina («dentro da mesma membrana commua...», Avelar Brotero, Compêndio de
Botânica, I, p. 18), que se perdeu posteriormente.
Contempto e contempta eram formas vulgares no período medieval (Cf. Orto do
Esposo), e no século XV já se registavam a par de contente: «E elle contemto foy-se»
(Crónica da Ordem dos Frades Menores., I, p. 10) e «... e disse que era contente e
pagado compridamente por seu procurador» (Ibidem, II, p. 266). Também Sá de
Miranda já usa a forma actual: «Não vai mal quem vai contente» (116, 215, apud Carvalho, 97)16.
Embora Frei João Álvares escrevesse «minha rude pena» (II, 5, 1. 7-8, apud Antunes, 1961: 188), Camões usava ainda a forma feminina. No século XVII acentua-se o
uso da forma actual («A este fim se apontam aqui para pessoas rudes...», Manuel Bernardes, Pão Partido em Pequeninos, p. 126, apud Machado, 1987) mas Domingos
Vieira refere que Garret, tal como Camões, ainda utilizava a forma rudo, e admite-a,
como Caldas Aulete, para quem, assim como para Cândido de Figueiredo, é «o mesmo
que rude». O Dicionário da Língua Portuguesa, por sua vez, atesta também as formas
rudo e ruda, apesar de o seu uso estar praticamente confinado à linguagem popular
(Costa e Melo, 1990).
Portanto, salvo poucos casos (como o que acabamos de ver), a passagem destes
vocábulos a uniformes foi-se fazendo gradualmente, ao longo deste período, acentuando-se essa tendência de uniformidade no século XVII17 Estas palavras tornaram-se
uniformes possivelmente por razões etimológicas, analógicas, etc. Said Ali (Ali,1964: 71)
justifica de seguinte maneira o desaparecimento do feminino comua: «deve-se naturalmente ao sentido baixo que veio a adquirir o vocábulo como substantivo.

16 Antenor Nascentes (Nascentes: 209) explica a origem do –e final talvez «por influência do antônimo triste ou do sinônimo alegre». Parece que, no século XVI, a terminação do vocábulo era já a actual,
uma vez que Clarinda de Azevedo Maia (Maia, 1986: 662) regista contento num documento galego desse
século (doc. N.º 18, p. 66) e aponta-o como provável castelhanismo.
17 Sá de Miranda emprega ainda covardo («fugindo...como um covardo», 106, 167), e em Jorge Ferreira de Vasconcelos ainda se encontra quite como biforme, apesar de este uso ser já raro no século XV.
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8. Palavras que, mantendo o género, alteraram a terminação
Estão neste caso alguns vocábulos, de que destacamos apetito, boosco e combato.
Com efeito, o Português antigo seguiu a forma etimológica appetitu-, que se encontra ainda no século XVI: «entre um e outro manjar se aluantavam,/ Despertando os alegres apetitos» (Luís de Camões, Os Lusíadas, X, 5) ou «Nem apetitos que mais desejar»
(Sá de Miranda, 150, 391, apud Carvalho, 1955). No entanto, o mesmo século vai acolher a forma apetite: «a agoa, que por satisfazer a seu apetite [...]». (Frei Amador Arrais,
Diálogos, III, 9, apud Machado, 1987). Para alguns autores (Machado, 1987), a terminação –e dever-se-á «a influência do fr. appétit», enquanto que outros (Nunes, 1989: 70)
defendem a influência de certos deverbais, como arranque.
Possivelmente do germânico bosk, era comum o uso de boosco na época medieval, até ao século XVI. Em Frei João Alvares lê-se: «as matas e os booscos se encombrem» (II, 132, 1. 14, apud Antunes, 1961: 7)). No século XVI, porém, começa a surgir
a forma actual, com a terminação –e : «Andando pelas sombras das florestas /E pelos
bosques» (Sá de Miranda, 118, 61, apud Carvalho, 1955) ou «De tanques, de piscinas,
de arcos, termas/ Bosques, parques [...]» (António Ferreira, Poemas Lusitanos, carta 1,
vol. II, p. 34-35, apud Machado, 1987).
Combato era ainda a forma usada por Fernão Lopes, até se fixar a terminação actual:
«duramdo o combato per mui grande espaço» (Crónica de D. João I, cap. CXIII)18.

9. Palavras que admitiam duas formas com diferença de género
Pouco há a dizer relativamente a este tipo de vocábulos, que, muitas vezes, se
mantêm em simultâneo nos nossos dias. Admite ainda o Português actual aumentação
e aumento, lavagem e lavamento, perdição e perdimento, submissão e submetimento,
etc.. No entanto, tal como ocorria já nos séculos XVI e XVII, houve preferência por uma
das formas, sendo a outra desusada: parece haver, por exemplo, preferência, no século
XVI, por lavagem em detrimento de lavamento, assim como se perdeu a forma mudamento em favor de mudança. Uso e usança, por sua vez, são ainda admitidas (Figueiredo, 1986), mas a última é muito pouco utilizada.

10. Outros femininos formados por analogia
Em virtude de a terminação mais comum do feminino ser –a, criaram-se, analogicamente, algumas formas desse tipo, a partir de masculinos que eram invariáveis, subsistindo ainda algumas delas, e tendo outras caído em desuso.
Deste modo, os femininos analógicos generala, hóspeda, ídola, juíza, etc., ou acabaram por manter-se na língua normal, ou perderam-se, subsistindo apenas na lingua18 Estão na mesma situação, entre outros: alcanço, bailo (muito usada ainda no século XVI, por Gil
Vicente, Sá de Miranda e Camões, por exemplo. Cf. Os Lusíadas, V, 62), deleito, etc.A língua actual, para
algumas palavras, admite ainda as duas terminações: açaime e açaimo, andaime e andaimo, biscate e biscato, cacife e cacifo, saiote e saioto, traje e trajo, e muitos outros exemplos. Actualmente é mais comum
a forma saiote, mas Camilo Castelo Branco usou saioto: «muito preocupada com as pulgas do seu saioto...»
(Senhor Ministro. Lisboa, Veja, 1989, cap. Xi, p. 110) e «a barra espulgada do saioto (Ibidem, p. 112).
Fruto da acomodação da forma e do género, registaram-se os casos de, por exemplo, alfaça, amyzada,
que surgem no Orto de Esposo, ou apocopa e lápida, que se documentam ainda no século XVI, ou
mesmo de Madama (usado por Gil Vicente, Cortes de Júpiter, Copilaçom, fl. 167b, apud Machado) e
Mademusela (empregue, no século XVIII, por D. Francisco Manuel de Melo, Carta de Guia de Casados, 97).
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gem popular. Por exemplo, a forma hóspeda, já comum em Português antigo, encontra-se em Camilo («alucinou-se loucamente pela hóspeda», O Senhor Ministro, cap. IX,
p. 89) e regista-se ainda em Cândido de Figueiredo, só desaparecendo posteriormente.
O Dicionário da língua portuguesa (Costa e Melo, 1990) dá o vocábulo hóspede como
«comum de dois». Ídola, pelo contrário, encontra-se no século XV (Jorge Ferreira de
Vasconcelos, Comédia Eufrosina, 1, 1, apud Figueiredo, 1986), e é dado como feminino de ídolo por Costa e Melo19, apesar de o seu uso me parecer muito restrito20.
Noutro caso estão os vocábulos generala e juíza: regra geral, a primeira forma é
usada como designação para «mulher do general», enquanto a segunda vem registada
como designação antiga para «mulher que julga». Com esse sentido, a palavra é usada
por Camilo («aquelas duas mulheres viessem a ser juízas das minhas torpezas», O
Senhor Ministro, cap. XI, p. 108), e embora os dicionários recomendem essa forma
para a mulher que exerce esse cargo, ou a considerem «o mesmo que juiz», só aos poucos o seu uso se foi estabilizando na língua, continuando a ouvir-se – embora já esporadicamente21 – juiz para os dois sexos, tal como general para as pessoas (mulher ou
homens) que exercem essa função. É sem dúvida, mais fácil para os falantes aceitarem
o feminino ministra para o vocábulo ministro (por associação com aluno/aluna,
gato/gata, bonito/bonita, médico/médica, etc.) do que um feminino para uma palavra
cuja terminação não é o usual –o para o masculino, ao contrário do que ocorre entre
os falantes menos cultos, para quem as formas chefa, estudanta ou presidenta, perfeitamente condenáveis no Português normal, há muito estão consagrados.

11. Palavras em –ão
Relativamente aos femininos destes nomes diz Fernão de Oliveira, na Gramática
da linguagem portuguesa: «Estes nomes, eu não os pronunciaria nesta forma, cidadoa,
capitoa, viloa, rascoa e aldeoa, mas pronunciá-los-ia assim: aldeã, vilã e cidadã. Verdade é que rascã nem capitã não são mui usados, e contudo zamboa e padoa e quaisquer que o costume consentir» (cap. XXVII). Mais adiante, escreve: «vindo [...] de capitão, dizemos mulher capitoa e não capitaina», cap. XLI).
Talvez estas palavras subentendam que ainda não se havia estabelecido totalmente
o feminino de certos vocábulos. Aliás, enquanto alguns têm o feminino há muito consagrado (como irmã, por exemplo), outros ainda hoje são duvidosos. Assim, mantiveram-se, como em períodos mais antigos da língua, por exemplo abegoa, horteloa, etc.;
modificou-se, entre outros casos, a forma sabechans (D. Francisco Manuel de Melo,
Apólogos Dialogais, 229), hoje sabichonas.Noutras palavras, aceitam-se dois tipos de
femininos: bretoa ou bretã, viloa ou vilã, etc (Bergstr_m e Reis, 1989: 80). Costa e Melo
dão para beirão o feminino beiroa, mas não beirã22.
Apresenta dificuldade de fixação da correcta forma feminina, por exemplo, capitão:
os dicionários e o Prontuário ortográfico são unânimes em recomendar capitoa, acres19
20

Aliás Figueiredo (1986) dá-o como feminino antigo.
Cf. os dicionários de Bivar, Figueiredo e Costa e Melo. Para as profissões femininas ver outro
breve trabalho (Gouveia, 1998).
21 O Dicionário da língua portuguesa 2004 já indica explicitamente juíza como o feminino de juiz,
o que não acontecia na edição de 1990.
22 A 39 ª ed., de 2000, já não refere qual o feminino de vilão. Cf. p. 55.
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centando esta última fonte que «capitã é o feminino errado de capitão» (p. 144). O
mesmo se diz quanto a campeã, que é dado como feminino errado de campeão, propondo-se campeona, sendo os restantes dicionários omissos a esse respeito. No entanto,
alguns autores, como Rodrigo de Sá Nogueira (Nogueira, 1989:82), defendem os femininos campeã e capitã, que são os mais correntes actualmente.

12. Aumentativos e diminutivos
Pouco há a dizer a este respeito, quanto à evolução. Apenas que a tendência para
este tipo de derivação se mantém na língua, e surgem mais vocábulos que apresentam,
com o acrescento do sufixo, alguma alteração do género primitivo. Como exemplos,
apontam-se, entre outros: agulha e agulhão (já documentados no séc. XVII segundo
Machado), aranha e aranhiço (séc. XVIII) e aranhão (registado em Aulete, embora deva
ser anterior), caixa e caixão, (séc. XVI), dinheiro e dinheirame23 e até dinheirama (em
Domingos Vieira e Caldas Aulete), febre e febrão (séc. XIX) ou serpente e serpentão
(também abonado no séc. XIX).

13. Nomes de pessoas, rios, cidades, países, etc.
Um caso curioso na época medieval é que havia tendência para, analogicamente,
criar os femininos dos apelidos se aplicados a mulheres24 . Assim, é frequente ler-se,
nessa época, por exemplo: «Lianor Pinta procuradeira [...] e Micia Ribeira e Catalina
Mendez e Catarina Vaasquez e Issabel Pinta e a Coelha» (doc. de 1470, Pergaminhos
do Instituto de Paleografia, n.º 11, apud Santos e Veloso, 1983: 23), «Lianor Peixota
proccuradeira» (doc. de 1472, ibidem, n.º 12), etc25.
A Crónica de D, João I, de Fernão Lopes, mostra ainda essa tendência, mas no
século XVI já se deixa de feminizar pela terminação este tipo de nomes: «dona Isabella
de Castro» (Pergaminhos do Instituto de Paleografia, doc. n.º 21a, de 1519).
De qualquer modo, Camilo dá-lhes esse uso ainda, eventualmente por razões estilísticas: «do padre Martinho e das sras. Botelhas» (O Senhor Ministro, cap. IV, p. 45).
Os nomes de rios eram masculinos em Latim, devido ao facto de se associarem a
fluuius. Rodrigo de Sá Nogueira aconselha o masculino, tal como para os lagos: o
(lago) Niassa, o (lago) Vitória, o (rio) Sena, etc. Camões, no entanto, havia usado, eventualmente devido à terminação, «fresca Guadiana» (Os Lusíadas, VII, 70).
Relativamente aos nomes de cidades, femininos da primeira declinação em Latim,
ainda hoje o seu género é duvidoso. Esperar-se-ia o feminino, devido à elipse de
cidade, por exemplo26, mas nem sempre acontece assim. A título de exemplo, Londres
23 C.
24 O

Castelo Branco usa o género feminino : «Tanta dinheirame[...]» (O Senhor Ministro, cap, IV, p. 45).
mesmo caso se verifica, ainda hoje, com os apelidos polacos (Leckzinski-Leckizinska), russos
(Karenin-Karenina) ou checos (Mendlikov-Mendlikova).
25 Note-se, porém, que apenas os apelidos terminados em –o sofrem essa transformação. Permanecem invariáveis os restantes: Vaasquez, Mendez, Lopez, Fernandez, etc. Na origem deste tipo de formas
estava o nome do pai, ou seja, «Mendez, filho de Mendo», «Fernadez, filho de Fernão», «Vaasquez, filho
de Vaasco», «Lopez, filho de Lopo», etc. Veja-se J. Leite de Vasconcelos (Vasconcelos, 1939: 15) para mais
exemplos de apelidos com a terminação –a.
26 Talvez por essa razão Sá Nogueira (Nogueira, 1989: 27) prefira o género feminino para Alabama
e Alasca).Vários casos de incerteza de género dos nomes de cidades e países, etc., podem encontrar-se
em Said Ali (Ali, 1964: 68-69 e Leite de Vasconcelos (Vasconcelos, 1939:16-17.
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é masculino em Fernão Lopes («que boom Lomdres he este», Crónica de D. João I, cap.
XXII), feminino em Garrett («Eu sentia-me morrer de tristeza e de isolamento no meio
da populosa e turbulenta Londres», Viagens na Minha Terra, cap. XLVII), enquanto
Camilo emprega os dois géneros. Para Fernão Mendes Pinto são femininas as cidades
terminadas em –a átono: «porque se não há de imaginar que ela é uma Roma, uma
Constantinopla, uma Veneza, um Paris, uma Londres, uma Sevilha, uma Lisboa» (Peregrinação, cap. CVII).
No século XVII, inclusivamente, documenta-se, em Severim de Faria, «no mesmo
Guiné» (Notícias de Portugal, p. 231, apud Vasconcelos, 1939: 17).
Seria, talvez, preferível não atender a terminações dos nomes das cidades e rios,
etc., e sim aos nomes genéricos cidade e rio, como defende também Mário Barreto
(Barreto, 1982, 293 ss).
Ainda em relação próxima com estes aspectos, encontramos o género das letras do alfabeto. Em Latim eram femininas, por associação a lĭ ttĭ ra: consonans (lĭ ttĭ ra) e vocalis
(l_tt_ra), o que acontece em Português actual com as palavras vogal e consoante.
A diferença encontra-se em que, em Português antigo, se documenta a expressão:
«h_as is gregas» (Viterbo, Livraria Real, 38, apud Vasconcelos, 1939: 20), quando hoje
diríamos «os is Gregos», «pôr os pontos nos is», etc27.
É já o masculino, no entanto, que usam Fernão de Oliveira e Duarte Nunes de Leão,
género esse que se fixou na língua: «é verdade que temos a grande, a pequeno» (Gramática da linguagem portuguesa, cap. VIII) e «...E não há mais que um a, por ser
longo e ser breve, é acidentalmente, ca ele por si não é longo nem breve e pode ser
um e outro» (Ortografia da língua portuguesa. «Da letra a e das outras», p. 52).

14. Nomes de animais
Não obstante o facto de as gramáticas darem como epicenos muitos nomes de animais, como a baleia, a cobra, o rouxinol, a sardinha ou o tigre28, documentam-se
alguns casos de mudança de género ou de emprego no feminino de alguns nomes
deste tipo. No caso de passarinha, cadelo (embora se fixasse o feminino – a cadela –
o masculino caiu em desuso. Algo de semelhante ocorreu, aliás, com cavalo e égua,
sendo o feminino proveniente da forma equa, de equus), entre outros, houve alteração ao longo dos tempos. Vejamos o que sucedeu com os seguintes exemplos, registados num período menos antigo da língua:
Tanto andorinha como andorinho (de hirundo, -inis, f.) se documentam nesta fase:
«Altas andorinhas brancas (Sá de Miranda, 103, 459) e «Aues que fugë as frialdades das
nossas terras sobre o ëuerno como Handorinhos» (O Manuscrito Valentim Fernandes,
p. 41). O dicionário de Morais regista, no século XVII, andrino; hoje, existem ambas as
formas, sendo o masculino para o macho da andorinha, como se atesta no Dicionário
da língua portuguesa (Costa e Melo, 1990).
A. Feliciano de Castilho emprega lince (de lynx, m. e f.) como feminino («As lyinces mosqueadas » (Geórgicas, 177, apud Ali, 1964: 73), mas é hoje inequivocamente
masculino e funciona como epiceno.
27
28

Em Espanhol são também femininas: “la v”, “la h”, etc.
Ver Gouveia, 1999.
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Quanto a passarinha (lat. passer, passarinho), foi vocábulo feminino no séc. XIII,
como se prova pelo verso «oyu h_a passarinna cantar...» (Cantigas de Santa Maria, 103,
23), mas neste período de transição já tem o género actual. Viterbo regista pássara com
o sentido de perdiz.
Por último, tigre (de tigris,-is, m. e f.)29 foi também usado como feminino: «bramando como a tygre quando perde os filhos ou lhos matam» (Coronica troiana, 33r,
5-7). Actualmente é vocábulo masculino (epiceno).
No século XVII regista-se já, segundo J. P. Machado, o masculino de abelha: zangão.
Vemos, deste modo, que também neste tipo de vocábulos, embora possa existir
uma associação género-sexo, se encontram casos de formas que sofreram alteração.

15. Diferença semântica dada pelo género
Neste período evidencia-se, como em Português mais antigo e na língua actual, que
o sentido pode, muitas vezes, ser clarificado pelo género da palavra. Essa situação
ocorre, também, como consequência da alteração de género de um vocábulo, que o
vai deixar em oposição semântica com outro. Consideremos, então, apenas dois dos
muitos exemplos possíveis:
Copa e copo
Até ao século XVI, copa usava-se como sinónimo de taça, com o sentido que hoje
damos a copo. Nesse século já coexistem ambas as formas: «Cada hu_ bebe per h_a
copa de ouro...» (O livro de Marco Paulo, 33 r) e «Hum envoltorio em que vinhão muitos
copos e jarros de prata» (Fernão Mendes Pinto, Peregrinação, 2, 275). Copo, opõe-se
semanticamente a copa, com o sentido de armário, por exemplo, o que já ocorria em
Bernardes (Nova Floresta, 4.267): «huma copa de vários vidros».
Espinha e espinho
A alteração de género que sofreu a forma feminina com o sentido de espinho, possibilitou uma clarificação semântica, dada pelo género, em oposição a espinha (de
peixe), que já era de género feminino em João de Barros. Em Português antigo tínhamos: «sem cardos e sem espinhas» (G. de Vasconcelos-Abreu, A Lenda dos Santos Barlaão e Josafate, 12, apud Machado, 1987).
O século XVI conhece as duas formas para o mesmo sentido, fixando-se depois o masculino para espinho: «cabeça coroada de espinhas» (Pe. Manuel Bernardes, Luz e Calor,
539, apud Machado, 1987) e «Jesu teceo de novos espinhos a sua coroa» (Ibidem, 540).

16. Palavras de género duvidoso
Devido ao género dos vocábulos poder ser dado por inúmeros factores, algumas
palavras têm vacilado quanto a este aspecto, levando os falantes a optar ora por um género,
ora por outro de acordo com o uso comum ou com as suas próprias preferências.
Têm sido palavras de género duvidoso, por exemplo: ádipe, ágape, aluvião,
axioma, carisma, epítome, estratego, esquema, fácies, faringe, fénix, filoxera, guarda
(homem que vigia), laringe, sanduiche, etc.30.
29
30

Tigris em Latim era sobretudo feminino na poesia, o que talvez pudesse explicar o uso de Castilho.
Para amálgama, apêndice, avestruz, diabetes, grama, hélice, personagem e síndroma ver Gouveia, 1998.
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Os estudiosos não estão de acordo quanto ao género a atribuir-lhes, de modo que têm
variado ao longo dos tempos. Assim ádipe tem um uso feminino antigo, como em Latim
(até Celso), e depois passou a masculino. Machado (1987) exemplifica a evolução: era feminino ainda no século XVII («Em os espaços dos músculos...se acha uma ádipe ou gordura»,
António Ferreira, Luz de toda a cirurgia, I, 40), masculino no século XIX («nos esponjosos
ádipos da cidade invicta», Camilo, Narcóticos, II, p. 210) e a partir daí: «embarrilado no próprio
ádipe» (Xavier Marques, As voltas da estrada). Masculino e feminino também em Latim,
os dicionários registam-no como tal ainda hoje, embora o masculino pareça o mais frequente.
Ágape, por sua vez, originalmente feminino em Latim, aparece com os dois géneros em Português: Filinto Elísio dá-o como masculino, no século XVIII («após a comunhão se apresta o ágape», Os Mártires, II, 14, p. 23, apud Machado, 1987) e Herculano
como feminino («nas ágapas dos cristãos», Lendas e Narrativas, II, p.207). Ainda actualmente o seu género é incerto, mas Cândido de Figueiredo e Celso Cunha (Cunha, 1984:
198) recomendam o masculino.
Devem tomar-se, então, como masculinos: axioma, carisma (embora feminino no
século XVII, possivelmente pela terminação: «com a suavidade das charismas», Sebastião Pacheco Varela, Número Vocal, p. 69, apud Machado, 1987), epítome (feminino em
Latim), esquema, estratego, grama (peso), guarda (foi feminino em Vieira, embora aplicado a um homem, por influência da terminação), pijama; e como femininos: aluvião,
cólera, fácies (embora Almeida Costa e A. Sampaio e Melo o dêem como masculino),
faringe, fénix, filoxera, laringe (etimologicamente masculino e ainda com esse género
no Brasil, segundo Cândido de Figueiredo e de género hesitante de acordo com o Novo
Dicionário Aurélio. Vd. Ferreira,1986) e sanduiche (masculino para Celso Cunha)31.

Conclusões
Este período de evolução do género na língua portuguesa apresenta-se como um
período de transição, para uma fase mais moderna do Português, mas em que a hesitação relativamente à arrumação genérica ainda é notória.
Assim, embora a partir dos séculos XVI e XVII se vá tornando, como refere Maria
Tereza Biderman (Biderman, 1974, 50), mais generalizado o uso das formas em –ora e
–esa, verifica-se, após o estudo feito, que alguns tipos de palavras levaram mais tempo
a fixar o género definitivo do que outras, tendo sido, a título de exemplo, mais problemática a uniformização do vocábulo comum, ou a passagem a biformes de vocábulos
terminados em –ês, havendo ainda vacilação nos casos de alguns femininos de palavras
em –ão (como campeã ou campeona, capitã ou capitoa, etc.) ou na manutenção ou
não de femininos analógicos para palavras como hóspede, parente, juiz, etc. Por outro
lado, as palavras em –ol somente após o século XVI se tornam biformes, como se viu.
Não obstante o aparecimento das gramáticas da língua a partir de meados do
século XVI, não é possível falar da fixação do género contemporâneo antes dos séculos XVI e XVII e, nalguns casos, só posteriormente a estas datas32, conforme se evidencia pela análise feita.
31 Sobre a diferença de género de sanduiche – e de outros vocábulos – em Portugal e no Brasil veja-se Gouveia, 2000.
32 A língua popular e regional conserva, ainda hoje, muitos traços arcaizantes no que se refere ao
género. Sobre este assunto consulte-se Gouveia, 1997.
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Por outro lado, provou-se que, em vários casos, a hesitação no emprego do género
gramatical, com a consequente coexistência de formas, levou – como ainda hoje acontece – a uma mudança.. O mesmo sucede com outros vocábulos, como as palavras de
género duvidoso, podendo ocorrer uma futura alteração, como se anuncia já na forma
grama, que conhece o uso erudito (o masculino) e o feminino que tende a fixar-se por
influência da terminação. No entanto, não pode afirmar-se com toda a segurança que
essa coexistência, numa determinada época, de uma forma masculina e outra feminina
leve automaticamente a uma mudança, ou ao abandono de uma forma em favor de
outra. Registaram-se casos, por exemplo, em que houve coexistência de formas, uma
delas mais evoluída em relação ao étimo, e voltou-se, depois, ao género etimológico
(como com cometa, tribo, etc.) e o inverso (dote, diocese, entre outros exemplos).
Nota-se, por outro lado, que tendências verificadas na língua – na sua transição do
período arcaico para o moderno –, como a analogia, a influência da terminação, etc.,
continuam a manifestar-se numa clara evidência de continuidade e do poder criador do
falante na evolução de qualquer língua viva.

540

A CATEGORIA GRAMATICAL DE GÉNERO DO PORTUGUÊS ANTIGO AO PORTUGUÊS ACTUAL

BIBLIOGRAFIA
ALI, M. Said (1964), Gramática histórica da língua portuguesa, 3ª edição melhorada
e aumentada. Estabelecimento do texto, revisão, notas e índices pelo Prof. Maximiano de Carvalho e Silva., Edição Melhoramentos.
ANTUNES, Maria Miquelina Botelho (1961), O vocabulário de Frei João Álvares, Dissertação de licenciatura [inédita] apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra.
ARAÚJO, Manuel de (1943), O Livro de Montaria de D.João I.Glossário e comentário filológico, Dissertação de licenciatura [inédita] apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra.
AULETE, F. J. Caldas (Feito sobre o plano de) (1948 e 1952), Dicionário contemporâneo da língua portuguesa, 3 ª edição actualizada. 2 vols., Lisboa, Parceria António
Maria Pereira.
BACELAR, Bernardo de Lima Melo (1783), Gramática filosófica da língua portuguesa,
Reprodução fac-similada com introdução e notas pelo académico correspondente
Amadeu Torres, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1996.
BARRETO, Mário (1982), De gramática e de linguagem, 3ª ed. Rio de Janeiro (Presença
– Fundação Casa de Rui Barbosa), Brasília (Instituto Nacional do Livro).
BARROS, João de, Décadas. Primeira Década, 4ª edição revista e prefaciada por António Baião. Coimbra, 1932.
BERGSTRÖM, Magnus e REIS, Neves (1989), Prontuário ortográfico e guia da língua
portuguesa, 20ª ed. Lisboa, Editorial Notícias.
BERGSTRÖM, Magnus e REIS, Neves (2000), Prontuário ortográfico e guia da língua
portuguesa, 39ª ed. Lisboa, Editorial Notícias.
BERNARDES, Manuel, Nova Floresta ou sylva de varios apostegmas e ditos sentenciosos espirituais e morais, Lisboa, 1701-1728.
BIDERMAN, Maria Tereza de Almeida Camargo (1974), A categoria do gênero, 2 vols.,
Tese de Livre-Docência, São Paulo, FFLCH – USP.
BIVAR, Artur (1948-1952), Dicionário geral e analógico da língua portuguesa, Coordenação de Manuel dos santos Ferreira e Maria Vitória Garcia dos Santos Ferreira,
3 vols., I Parte: Dicionário geral (I e II vols.); II Parte: Dicionário analógico (III vol,
1958), Porto, Edições Ouro Lda..
BRANCO, Camilo Castelo, O Senhor Ministro. Lisboa, Veja, 1989.
CAMÕES, Luís de (1572), Os Lusíadas. Edição comemorativa do IV centenário da publicação de Os Lusíadas, Leitura, prefácio e notas de Álvaro Júlio da Costa Pimpão,
Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1972.
Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, o Sábio. Editadas por Walter Mettmann. 4 vols.
Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1959, 1961, 1964 e 1972.
CARVALHO, Carlota Almeida de (1953), Glossário das poesias de Sá de Miranda, Lisboa, Centro de Estudos Filológicos.
CASTRO, Ivo [com a colaboração de Rita Marquilhas e J. León Acosta] (1991), Curso de
história da língua portuguesa, Lisboa, Universidade Aberta.
Coronica troiana em linguoajem purtuguesa, Edição de Ana María García Martín,
Luso-Española de Ediciones, 1998.
COSTA, J. Almeida e MELO, A. Sampaio e (1990), Dicionário da língua portuguesa, 6ª
ed. corrigida e aumentada, Porto, Porto Editora.

541

MARIA CARMEN DE FRIAS E GOUVEIA

Crónica da Ordem dos Frades Menores, Manuscrito do século XV [...] publicado [...] por
José Joaquim Nunes. Coimbra, 1918.
Crónica del rei Dom Joham I de boa memoria e dos Reis de Portugal o decimo, Primeira parte escrita por Fernão Lopes. Reprodução facsimilada da edição do Arquivo
Histórico Português [...] preparada por Anselmo Braamcamp Freire, Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1977.
CUNHA, Celso e LINDLEY CINTRA, L.F. (1984), Nova gramática do português contemporâneo, 2ª ed. Lisboa, Ed. João Sá da Costa.
DIAS, Augusto Epiphanio da Silva (1970), Syntaxe histórica portuguesa, 5ª ed. Lisboa,
Livraria Clássica Editora.
Dicionário da língua portuguesa (2004), Principais colaboradores: J. Almeida COSTA
e A. Sampaio e MELO, Dicionários Editora, Porto, Porto Editora.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda (1986), Novo Dicionário Aurélio, 2ª ed. Rio de
Janeiro, Nova Fronteira.
FIGUEIREDO, Cândido de (1910), Vícios da linguagem médica, Lisboa, Livraria Clássica Editora.
FIGUEIREDO, Cândido de (1986), Grande dicionário da língua portuguesa, 23ª edição, 2 vols., Venda Nova, Livraria Bertrand Editora.
GARRET, Almeida, Viagens na Minha Terra, Edição didáctica para o ensino secundário de Luís Amaro Oliveira. Porto (Porto Editora Lda.), Coimbra (Livraria do Arnado,
Lda.) e Lisboa (Empresa Literária Fluminense, Lda.) 1974.
GÓIS, Damião de, Crónica de Felicíssimo Rei D. Manuel, Nova edição, conforme a primeira, anotada e prefaciada, dirigida por J. M. Teixeira de Carvalho e David Lopes,
Coimbra, 1926.
GOUVEIA, Maria Carmen de Castro Duarte de Frias e (1993), Um aspecto de morfologia histórica: o género gramatical dos substantivos e adjectivos em Português, trabalho de síntese [inédito] apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra no âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e de Capacidade Científica,
Coimbra [apresentado em 1994].
GOUVEIA, Maria Carmen de Frias e (1997), “Algumas observações sobre a linguagem
popular e regional no que se refere à categoria de género. Reflexos do género gramatical do Português antigo na linguagem popular”, in Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Università di Palermo, 1995, vol. II: Morfologia e sintassi delle lingue romanze, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p. 339-349.
GOUVEIA, Maria Carmen de Frias e (1998), “Algumas mudanças de género em curso
no português”, in Actas do XIII Encontro da Associação Portuguesa de Linguística,
Lisboa, 1997, Lisboa, APL, vol. I, p. 339-352.
GOUVEIA, Maria Carmen de Frias e (1999), “A propósito do masculino genérico em
Português”, in Actas do XIV Encontro da Associação Portuguesa de Linguística,
Aveiro, 1998, Braga, APL, vol. II, p. 21-28.
GOUVEIA, Maria Carmen de Frias e (2000), “O género gramatical dos nomes em Portugal e no Brasil”, in Actas do Congresso Internacional 500 Anos da língua Portuguesa no Brasil, Évora, 2000 (em publicação).
LAPA, M. Rodrigues (1970), Vocabulário galego-português, Extraído da edição crítica
das cantigas d’escarnho e de mal dizer, Vigo, Editorial Galáxia.

542

A CATEGORIA GRAMATICAL DE GÉNERO DO PORTUGUÊS ANTIGO AO PORTUGUÊS ACTUAL

O Livro de Marco Paulo – O Livro de Nicolau Veneto, Carta de Jeronimo de Santo Estevam, Lisboa, 1922.
LEÃO, Duarte Nunes de, Ortografia e origem da língua portuguesa, Introdução, notas
e leitura de Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1983.
LORENZO, Ramón (1977), La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla, Ed. crítica anotada, com introducción, índice onomástico y glosario, 2 vols., Orense, Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo, vol.II: glosario.
MACHADO, José Pedro (1987), Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4ª edição, 5 volumes, Lisboa, Livros Horizonte.
MAIA, Clarinda de Azevedo (1986), da Galiza História do galego-português. Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI
(Com referência à situação do galego moderno), Coimbra, Instituto Nacional de
Investigação Científica.
MALER, Bertil (1964), Orto do Esposo, vol III: Correcções dos volumes I e II, estudo das
fontes e do estado da língua, glossário, lista dos livros citados e índice geral, Stockholm, Goteborg e Upsalla, Almqvist & Wiksell.
O Manuscrito Valentim Fernandes oferecido à Academia por Joaquim Bensaúde. Leitura e revisão das provas pelo académico fundador António Baião, Lisboa, 1940.
MELO, D. Francisco Manuel de, Apólogos Dialogais, Reprodução fiel do texto da edição
de 1721, anotados e precedidos de um esboço bio-bibliográfico do Autor por Fernando Nery, Rio de Janeiro, 1920.
NASCENTES, Antenor (1955), Dicionário etimológico da língua portuguesa, 2ª edição,
Rio de Janeiro.
NOGUEIRA, Rodrigo de Sá (1989), Dicionário de erros e problemas de linguagem, 3ª
edição, Lisboa, Clássica Editora.
NUNES, José Joaquim (1981), Crestomatia arcaica. Excertos de língua portuguesa
desde o que de mais antigo se conhece até ao século XVI [...], 8ª edição, Lisboa,
Livraria Clássica Editora.
NUNES, José Joaquim (1989), Compêndio de gramática histórica da língua portuguesa (Fonética e Morfologia), 9º ed. Lisboa, Clássica Editora.
Obras completas de Gil Vicente. Nova edição revista. Coordenação de texto, introdução, notas e glossário por Álvaro Júlio da Costa Pimpão, Porto, Livraria Civilização,
1979.
OLIVEIRA, Fernão de (1536), Gramatica da lingoagem portuguesa, Edição fac-similada, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1988.
PINTO, Fernão Mendes, Peregrinação, Nova edição conforme a de 1614, preparada e
organizada por A J. da Costa Pimpão e César Pegado, Porto, 1944.
Portugaliae Monumenta Historica, Scriptores, Lisboa, 1856.
SANTOS, Maria José Azevedo e VELOSO, Maria Teresa (1983), Pergaminhos do Instituto de Paleografia (séculos XII-XVIII), Coimbra, Faculdade de Letras de Coimbra.
SPINA, Segismundo (1987), História da língua portuguesa, vol. III: segunda metade
do século XVI e século XVII, Série Fundamentos, 23, São Paulo, Editora Ática S. A.
SOUSA, Frei Luis de, Vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, com prefácio e notas
do Prof. Augusto Reis Machado, Lisboa, 1946.

543

MARIA CARMEN DE FRIAS E GOUVEIA

VASCONCELOS, Jorge Ferreira de (1867), Memorial das Proezas da Segunda Távola
Redonda, 2ª edição. Lisboa.
VASCONCELOS, José Leite de (1939), “Ementas gramaticais para a história da língua
portuguesa”, in Revista Lusitana, vol. XXXVII, nºs 1-4, 1939, Lisboa, Livraria Clássica Editora.
VIEIRA, Dr. Frei Domingos (1871 a 1874), Grande diccionario portuguez ou thesouro
da lingua portugueza, Porto (em casa dos Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes), Rio de Janeiro (A A da Cruz Coutinho), Pará (António Rodrigues Quelhas), 5 vols. 1871 (1º), 1873 (2ª, 3ª e 4ª) e 1874 (5º).
VITERBO, Joaquim de Santa Rosa (1798-1799), Elucidário das palavras, termos e frases, que em Portugal antigamente se usaram, e que hoje regularmente se ignoram,
2 vols. Lisboa, 1798 e 1799.

544

Maria Claudete Lima
Universidade Federal do Ceará; claudete@ufc.br

Reflexões sobre a medialidade
em português
1. Introdução
Este trabalho discute as propriedades semântico-funcionais comumente apontadas,
em outros trabalhos, como caracterizadores da voz média. Fundamenta-se no funcionalismo givoniano, segundo o qual a estrutura lingüística não é divorciada da função,
e as formas significam meios dos quais o falante dispõe para seus propósitos comunicativos.
Nesse sentido, cabe avaliar, dentre diversas formas relacionadas, a motivação semântico-discursiva que leva à determinada codificação. Em outras palavras, se há várias
formas para a codificação de uma mesma função, o que leva o falante a selecionar uma
e não outra para seus propósitos comunicativos?
A voz média, por exemplo, mantém com a passiva e a reflexiva relações tão estreitas em português que, muitas vezes, se confunde com estas. A descrição que predomina nas gramáticas tradicionais é reflexo dessa dificuldade, uma vez que os autores
mostram flutuações na classificação de determinadas formas como exemplos de voz
média, de passiva, ou reflexiva. Até mesmo na lingüística há indícios dessa dificuldade,
quando autores, como Camara Jr. (1977), não definem bem a chamada voz médio-passiva, ilustrada por casos como vendem-se casas, bastante discutidos na lingüística tradicional e moderna, para as quais têm-se dado interpretações diversas.
Nosso objetivo aqui não é oferecer uma descrição acabada da voz média em português, mas apenas apontar caminhos e descaminhos, tecer considerações nascidas de
reflexões advindas da análise de dados do português atual (cf. Lima, 1999) e de um
estudo-piloto sobre dados do português trecentista.

2. Revisão teórica
Entre os autores que trataram da medialidade em português, temos gramáticos pré-NGB e pós-NGB e lingüistas estruturalistas, gerativistas e funcionalistas. O critério
usado na tipologia e conceituação de voz desses autores é variável em graus diversos.
Dentre os gramáticos pré-NGB que descrevem a voz média, embora nem sempre
sob esta denominação, temos João Ribeiro (1899), Júlio Ribeiro (1908), Silva Jr. (1894),
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João de Barros (1957), Barbosa (1875) e Bueno (1963). O traço mais geral apontado
por estes gramáticos é a presença do se, o que leva alguns a considerá-la como
subtipo da voz reflexa. Outro tipo que engloba a voz média, tal como se descreve
hoje, é a chamada voz neutra, manifesta por verbos que não indicam nem ação nem
recepção, mas apenas "fenômenos que se passam no próprio sujeito" (Bueno, 1963:
375).
Júlio Ribeiro (1908) resume estes principais pontos de contato: "o uso do se exprimindo a collaboração e espontaneidade do agente, serve para designar phenomenos
naturaes; a agua evapora-se, – o que difere de – a agua é evaporada [...] "(Ribeiro, 1908:
221).
João Ribeiro (1899), por outro lado, relaciona a média à passiva latina na propriedade de não-menção do agente: "fica, pois, demonstrado que as fórmas romanicas
construidas com se, bem como as fórmas latinas passivas, servem para exprimir a acção
sem trazer a lume o agente". (Ribeiro, 1899:334)
Entre os gramáticos pós-NGB, poucos há que acatam a voz medial, já que a Nomenclatura Gramatical Brasileira instituiu apenas três vozes: ativa, passiva e reflexiva. Lima
(1992) considera três tipos de medial: passiva, reflexiva e dinâmica. A média corresponde
à medial-dinâmica, que exprime ou uma mudança de situação do sujeito, mas sem
intervenção da vontade dele, ou uma atividade interna que se passa com o sujeito sem
que ele tenha contribuído para tal: ele feriu-se nos espinhos, o gelo derreteu-se.
Outro autor que se dedicou ao assunto foi Said Ali (1964), que enfatizou a semântica da voz média: " [...] A condição do sujeito aqui é a de paciente. Estoutros intransitivos, ainda que tenham forma ativa, aproximam-se, pois, quanto à significação, antes
dos transitivos passivos que dos transitivos ativos. (Said Ali, 1964:177).
O traço apontado aqui é a afetação do sujeito, pois, segundo o autor, uma das funções das construções médias seria indicar, por exemplo, que a ação não emana do
sujeito, mas que ele foi afetado: “Pedro feriu-se nos espinhos”, ou seja “Pedro ficou
ferido”. Verbos que indicam sentimento, conjugados com o pronome – zanguei-me,
aborreci-me, enganei-me – indicam que “o mesmo efeito que o sujeito, como agente,
produz em outros indivíduos, se produziu inversamente nele por uma causa qualquer
exterior” (1964:178). Outra função da forma reflexa seria indicar “atos materiais, em
geral movimentos, que o sujeito executa em sua própria pessoa iguais ao que executa
em cousas ou em outras pessoas” (1964:178). Essa mesma construção empregada com
nomes de coisas indica que “a ação se executa por si mesma no objeto de que se
fala.”(1964:179). Nesses casos, a voz medial denota atos espontâneos, sem agente ou
causa aparente, como em a vida extinguiu-se.
O uso do se, em frases como vendem-se casas, considerado por voz passiva, é explicado pelo autor como um uma extensão do processo de denotar atos espontâneos: "a
linguagem, aproveitando-se dessa facilidade, torna o mesmo processo extensivo a
casos de outra espécie e trata como se espontâneos fôssem atos emanados de agente
que não se quer ou não se sabe mencionar" (1964:179).
Assim, os principais traços da voz média (ou reflexa, ou neutra, conforme o autor)
apontados pelos gramáticos são: (a) a construção pronominal; (b) a noção de espontaneidade da ação; (c) não-menção do agente; (d) afetação do sujeito e (e) função
semântica do sujeito: paciente.
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Na lingüística gerativa, a voz média figura ligada à noção de ergatividade. Assim, em
Duarte (1989) e Whitaker-Franchi (1989). A primeira descreve as construções ergativas
como portadoras das seguintes propriedades:
(a) O argumento externo, se tiver a função semântica de agente, não pode ocorrer
na posição de sujeito nem ser realizado estruturalmente como um SPREP (como
ocorre nas passivas), daí a impossibilidade de *O João partiu-se o copo ou * O copo
partiu-se pelo João.
(b) Enquanto as frases com verbos transitivos admitem adverbiais de interpretação
agentiva, a construção de se ergativo não os admite. Assim, pode-se dizer O João
partiu o copo deliberadamente, mas não *o copo partiu-se deliberadamente.
(c) Embora exija uma interpretação não agentiva, a construção de se ergativo admite
a expressão de uma causa externa não intencional ou de uma causa interna, desde
que o constituinte que a exprima não ocupe uma posição de sujeito, como em O
cruzador afundou-se com o temporal /O vidro partiu-se com o calor excessivo ou
O cruzador afundou-se sozinho/O copo partiu-se por si só.
Whitaker-Franchi (1989) trata as construções ergativas no plano do léxico, observando, principalmente, a correlação causativa/ergativa. Para a autora, as propriedades
das construções ergativas são as seguintes: (a) correlação causativa/ergativa no plano
lexical da representação temática; (b) com alguns verbos, há ergativas sem se, com outros,
só com se; (c) não relevância da explicitação do agente; (d) existência de verbos com
uma relação AFET (x); (e) não há detematização do agente, porque este sequer existe.
Sobre este último tópico, diz a autora:"quando se diz ‘os galhos quebraram’, na forma
ergativa, já se supõe que a causa eventual exclui qualquer elemento agentivo da perspectiva do discurso (Whitaker-Franchi, 1989:132).
Vilela (1992:55) também relaciona a voz média à ergatividade, cujos traços essenciais seriam a impossibilidade de passivivação, a designação de mudança de estado ou
lugar e um sujeito paciente, sem qualquer controle sobre o processo que o verbo
denota. Pelos exemplos apresentados, vemos que admite a facultatividade do se, como
em o bolo queimou(-se). Admite também a relação entre uma construção transitiva e
ergativa, possível de ser realizada, inclusive, lexicalmente, como matar/morrer. Comparando a construção transitiva com a ergativa, o autor argumenta que, em ambos os
casos, há a afetação do paciente, mas que, na transitiva, esta afetação é causada por
um agente, resultado de sua ação, no caso da ergativa, a afetação se deve ao processo
em si, admitindo-se no máximo, uma causa externa não intencional.
Kemmer (1993) é outra autora que, num estudo tipológico, de natureza semântico-cognitivista, apresenta diversos sistemas mediais em várias línguas. De modo geral, os
tipos semânticos examinados envolvem eventos que ocorrem na mente ou no corpo
de um ser humano ou de outras entidades animadas. Assim, eventos que codificam cuidados com o corpo, como lavar-se; eventos que designam movimentos como virar-se;
eventos que mostram mudança na postura corporal, como sentar-se; eventos que
envolvem autobenefícios, como adquirir; eventos naturalmente recíprocos, como abraçar; eventos de movimentos translacionais, como saltar; eventos de emoção, como
zangar-se; eventos de atos de fala emotivos, como queixar-se; e eventos de cognição,
como acreditar.
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A autora dedica breves páginas aos eventos espontâneos por considerá-los um tipo
bastante distinto dos outros domínios médios.
A common use of MMs across languages is in situations which designate changes of state
of an entity, but in which no Agente entity receives coding. [...]. Events of this type will be
termed spontaneous events. (Kemmer, 1993:142)

A autora explica que, para qualquer situação envolvendo uma entidade inerte sob
uma mudança, duas possibilidades de conceitualização existem, refletidas na linguagem humana. O evento pode ser tratado como gerado por uma causa direta, ou sem
referência a um causador. No primeiro caso, o causador percebido é tido como o iniciador do evento e a entidade afetada como seu ponto final. Este tipo de conceitualização é expresso por uma estrutura transitiva. Quando não há nenhum participante que
pode ser inscrito num papel “causal”, uma estratégia típica é selecionar a entidade afetada pela mudança como o principal participante nominal, caso em que o evento é tratado como autônomo.
Numa perspectiva funcional, Givón (1993), apoiado em Hopper & Thompson (1980),
define graus de transitividade com base em parâmetros sintáticos e pragmáticos e considera a voz média, ao lado da passiva, anti-passiva, reflexiva e impessoal, uma voz
de-transitiva, porque apresentaria um decréscimo de transitividade. O fenômeno de
de-transitivização teria três funções:
a) demoção do agente que pode atender a diferentes motivações: o agente pode
ser desconhecido, pode ser predito anafórica ou cataforicamente, ou ser universal
ou estereotipado, e, ainda, pode simplesmente ser demovido como estratégia para
evitar assumir responsabilidade.
b) promoção de um não-agente, que consiste em, havendo a demoção do agente,
outro participante ser interpretado como tópico.
c) estativização do verbo: nas construções de-transitivas um evento passa a ser
codificado como estado resultante, ou seja, um mesmo evento que é representado
na voz ativa como tipicamente iniciado por um agente, como um processo limitado
e de mudança rápida, na voz passiva, passa a ser representado como um estado
resultante.
A voz média é definida por quatro critérios, que a diferenciariam dentre os outros
tipos de vozes de-transitivas:
a. o verbo envolvido é inerentemente um verbo transitivo, isto é, verbos de ação-processo que normalmente têm dois argumentos, um sujeito agente e um objeto
paciente e que, na construção média, passam a verbos de processo ou estado, com
um só argumento paciente ou experienciador, o que diferenciaria as médias das
orações adjetivo-predicativas;
b. o sujeito gramatical é paciente, o que as diferenciaria das construções impessoais;
c. Não há um agente responsável claramente discernível e nenhuma ação, o que as
separaria tanto da passiva com be “ser” como da reflexiva prototípica;
d. enquanto um agente discernível está ausente, a construção não é usada primariamente como um artifício de demoção do agente, o que a distinguiria da passiva
com be e de construções impessoais.
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Este último critério parece negar à média uma das funções primordiais da de-transitivização, que é justamente a de demoção do agente, que o próprio Givón (1993) admite:
On occasion there may be personal, social or cultural reasons for proscribing the overt
mention of the agent responsible for an event. This may be seen in children’s frequent use of
various middle voice de-transitives or their equivalents, as in the ubiquitous: it broke, it fell, it
got lost (1993:50).

Desse modo, parece-nos que esse critério deve ser interpretado como uma afirmação de que a voz média, embora também seja um recurso de demoção do agente, não
tem essa como sua função primeira. Restariam, então, à voz média duas funções básicas: (1) a promoção de um não-agente a tópico e (2) a estativização do verbo, que
passa a denotar um estado resultativo ou um processo.
Do exposto, podemos resumir os traços da voz média apontados pelas várias abordagens lingüísticas nos seguintes: (a) presença de um se facultativo, que estaria desaparecendo; (b) relação com uma construção ativa/causativa; (c) noção de processo ou
mudança de estado; (d)função de demoção do agente, como estratégia discursiva para
isenção de responsabilidade; (e) codificação de eventos espontâneos; (f) impossibilidade
de menção explícita do agente, mas admissão de uma causa externa não intencional
ou de uma causa interna; (g) presença de um só argumento obrigatório, o sujeito que
é tópico, afetado e paciente; (j) valor apenas correferencial do pronome, não anafórico.
Feita esta revisão, comentaremos cada um dos traços apontados como caracterizadores da voz média.

3. As propriedades da voz média
Aqui nos valeremos de dados analisados em Lima (1999) e num estudo-piloto para
nosso projeto de Doutorado a voz média no português trecentista. Os primeiros foram
coletados de um corpus do português atual falado em Fortaleza, PORCUFORT (Português Oral Culto de Fortaleza), organizado pelo prof. José Lemos Monteiro, que se constitui de 59 inquéritos, totalizando 49 horas de gravação, resultando em três tipos de
registros: Elocução formal (EF), constituído de palestras e aulas; Diálogo entre Informante e Documentador (DID), constituído de entrevistas, e Diálogo entre Dois Informantes (D2), constituído de conversas informais entre dois informantes com certa intimidade. Todos os informantes são graduados e naturais de Fortaleza. Do corpus, coletamos 626 ocorrências de voz média, que foram categorizadas e analisadas com o programa SPSS 7.5 for Windows de análise estatística. Para fins de comparação da freqüência, coletamos também as passivas com ser, que totalizaram 1248 ocorrências.
Os segundos dados foram coletados dos 15 primeiros capítulos de uma edição crítica do Livro Terceiro da obra Os Diálogos de São Gregório, intitulada Os Quatro Livros
dos Diálogos de São Gregório, tese de doutoramento de Mattos e Silva (1971). Mattos
e Silva (1971) analisou sistematicamente o documento, concluindo que este apresenta
características lingüísticas próprias de documentos anteriores ao séc. XV e se situa provavelmente no último quarto do séc. XIII. Neste estudo-piloto, partimos da função para
a forma e coletamos todas as formas de não-menção de um sujeito agente, o que resultou 72 ocorrências, de médias, passivas e outras construções não-agentivas.
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3.1. A presença do pronome
A média pronominal é o tipo mais comum, pelo menos, na língua falada em Fortaleza (cf. Lima, 1999). No total de 625 ocorrências de voz média, 415 (66,4%) foram
de média pronominal, contra apenas 33,6% de média não-pronominal. Os dados indicam que a média pronominal é praticamente regra com verbos de sentimentos, pois
95,5% dos verbos de sentimento foram codificados na forma pronominal. Com os verbos
de outros campos semânticos, a diferença não foi tão significativa: 61,2% de pronominal, contra 38,8 de não-pronominal.
No corpus do português trecentista, houve 28 casos de média pronominal dentre
todos os casos de sujeito não agente, o que resulta em 38,9% do total de ocorrências.
Considerando apenas o total de médias (34), esse percentual sobe para 82%. Podemos
dizer que parece ser, de fato, o pronome uma marca da média prototípica. Nossos
dados não são plenamente compatíveis com a hipótese impressionista de Camacho
(2003) de que a média estaria deixando de ser marcada pelo pronome se no português
do Brasil. Afinal, há consideráveis diferenças regionais quanto ao uso do pronome,
como afirma Monteiro (1994):
A variação é freqüentemente diatópica. [...] Não sabemos ainda em que regiões brasileiras a perda dos clíticos é mais acentuada [...]. Em suma, não sabemos de modo conclusivo se
o emprego de clíticos redundantes constitui um fenômeno arbitrário e idiossincrático ou se
decorre de motivações sintáticas e/ou semânticas (Monteiro, 1994:94).

Monteiro (1994), todavia, também levanta como hipótese, com base em considerações diacrônicas, que a tendência atual do português do Brasil é o apagamento do clítico que se estende a qualquer verbo pronominal, embora reconheça, no seu corpus
(projeto NURC) casos de redobramento que parecem anunciar uma nova mudança: ela
se torna-se um pouco grosseira.
De qualquer modo, o índice de médias pronominais foi consideravelmente maior
no português trecentista que no português atual, embora não possamos desprezar o
fato de um corpus ser da modalidade oral e outro da modalidade escrita. Ainda assim,
seria indício favorável à hipótese de Camacho? Que resultados teríamos, face a dados
numéricos de outras regiões do país?

3.2. A noção de espontaneidade do evento
Esta propriedade se relaciona à não-menção do agente e à relação ativa/média e
aproxima a voz média da impessoal, da passiva pronominal e de construções com
ficar. Segundo Gonda (1960), citado por Kemmer (1993:146), construções mediais de
eventos espontâneos constituem exemplos de médias por excelência, se considerarmos
a média indo-européia mantida em grego e em sânscrito. Os outros usos da média
seriam derivados desse uso primário, posição partilhada por Said Ali (1964).
Avaliamos no corpus do português trecentista se o agente/causativo figurava no
contexto ou estava expresso por um SP. A hipótese era a de que, se a média teria como
função primordial indicar espontaneidade, haveria um baixo índice de menção de um
agente ou causativo recuperável nos dados. Do total de 41 médias (incluindo as com
ficar/tornar, excluídas da análise do PORCUFORT), 22 (53%) não tinham agente/causativo recuperável e 19 (46%) apresentavam menção ao causativo, o que mostra uma
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pequena diferença. Já do total de agentes não-recuperáveis, 62,9% relacionavam-se à
voz média contra 28% da voz passiva. Os dados sugerem que, para codificar um agente
não-recuperável, a tendência é escolher a construção média, mas que esta voz serve
igualmente para codificar eventos com causa externa. Nos dados do PORCUFORT, em
que avaliamos o número de argumentos, variável apenas indiretamente ligada à espontaneidade, encontramos um alto índice, 77% (482/626), de médias com um só argumento. As construções de mais de um argumento tinham como centro verbos trivalentes, como habituar--se, adequar-se, limitar-se e, embora não tenhamos dados quantitativos precisos, por não termos analisado a variável menção do causativo, houve apenas
raros casos de menção do causativo por SP. Já nos dados do português trecentista, tivemos um índice de causativo expresso por SP de 24%, percentual ainda reduzido,
embora seja um dado que chama a atenção quando comparado com dados do português atual. Abaixo reproduzo alguns exemplos do corpus trecentista, em que o causativo é expresso com a preposição por, muito semelhante à expressão do agente na voz
passiva atual:
(01) a camara em que el jazia quando era enfermo tremeu polo tremor grande da
terra (...) (2/48)
(02) ca, pela vista de cada dia da face da molher, crece a cobiiça maa no coraçon
(8/5)
(03) porque o livrou de tan gram perigoo en que se el per seu pecado queria meter
(8/29)
(04) o bispo de tan santa vida (...) foi abalado e pela misericordia de Deus ficou
en seu estado e no amor de Deus firme e arraigado (8/39)
(05) pera non ensobervieceren per morte de muitos poderosos e mui fortes seus
contrairos (15/62)
(06) ca lhis deu Deus hua enfermidade que chamam elefanto per que lhis apodreciam todolos membros ata que morreram (16/24)
(07) gram séquia era na terra pola ram caentura de que ficava queimada (16/65)

3.3. A função de demoção do agente e a relação causativa/média
Quanto à função de demoção do agente, propriedade intimamente ligada à relação
causativa/média, consideramos que há um problema de coerência interna na abordagem funcionalista de Givón (1993), ao relacionar a média com uma ativa, mostrando
que o objeto se transforma em sujeito na média e o agente é demovido, em pares como
Maria quebrou o copo/O copo quebrou. Há especificidades semânticas em cada diátese que não justificam a propalada relação ativa/média.
A título de exemplo, apresentamos algumas construções médias, colhidas do PORCUFORT, em que o agente não pode aparecer, sob pena de tornar a frase agramatical:
(08) a partir de amanhã aumenta o preço...(D2-07-14/418)
*a partir de amanhã aumenta o preço pelo governo/com o governo.
(09) os preços BAIxem (D2-28-14/435)
*os preços baixem com os comerciantes/pelos comerciantes
Existem igualmente construções mediais que parecem não ter vínculo nenhum com
causativas. Trata-se daquelas já reconhecidas por gramáticos tradicionais, como Maciel
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(1914), em que o falante dá o evento como espontâneo, sem nenhum agente ou causa,
como em o copo quebrou por si só. Ora, sabemos que, no mundo físico, muitos processos descritos pela voz média têm um agente ou uma causa específica, mas o falante
os apresenta de modo a relevar o processo em si, como se o agente ou a causa não
existisse. Neste caso, o que teria sido demovido?
Salientemos que o causativo pode aparecer como sintagma preposicionado, como
nesses dados do corpus PORCUFORT:
(10) a Índia também eu me apaixonei pela Índia...(DID43-14/498)
(11) eu ME me chateava muito com o pessoal da Teologia da (D233-6/152)
(12) ele queria aquele resPEIto aquele comportamento que é difícil (sabe?) pai sempre... se zanga com os filhos (DID08-5/137)
(14) os GRANdes arTIStas argenTInos... eh:: eles... eh:: se FASCINAM com a música
brasileira...(D228-22/703)
(15) a. uma freirinha lá que... se empolgou com a estó::ria...(DID41-363/307)
Trata-se de exemplos em que um SP causativo em construções mediais correspondem a SN de natureza também causativa, em construções causativas. A propósito disto,
vale a pena citar Camacho (2002), segundo o qual a maioria das médias teria predicados de um só argumento, não derivados de uma construção causativa, em que o sujeito
teria alguma qualidade própria para gerar o processo que emanaria só dele.
Consideramos esta função não como demoção do agente, mas como não-menção
de um causativo, possibilidade já pré-configurada no léxico, sem derivação e sem transformações, mas, como diz Kemmer (1993), apenas como uma das possibilidades de
codificação diante de duas estruturas possíveis na língua: a estrutura transitiva e a estrutura medial. De certo modo, alguns dos autores citados acima já alegavam a não-pertinência dessa função para a voz média. Por exemplo, Whitaker-Franchi (1989) diz claramente que não há detematização de um agente, simplesmente por este não existir na
rede temática. O próprio Givón (1993) também arrisca dizer que a média não tem como
função primária esta função, por não haver um "agente claramente discernível", conforme discutimos acima. Na verdade, não negamos à média o fato de ser uma frase
não-agentiva; o que contestamos é ser ela derivada de uma frase agentiva. A média
acha-se relacionada a uma construção causativa, em que teríamos uma relação causativa/incoativa, pelo menos prototipicamente, em tese. Contudo, esta ligação não se dá
por nenhum tipo de vínculo transformacional: são apenas duas estruturas disponíveis
aos propósitos comunicativos do falante do português.
Cabe ainda uma questão: se a média nem sempre expressa eventos espontâneos, o
que levaria o falante a optar por ela e não por uma estrutura causativa na codificação
de determinado evento? A hipótese é que seria uma estratégia do falante de evitar assumir responsabilidade, uma extensão da expressão de atos espontâneos com uma clara
função discursiva. Nesse caso, postulamos que isso ocorreria diante de eventos que
expressassem afetação negativa, ou seja, que traduzissem idéias desagradáveis.
(16) a camara em que el jazia quando era enfermo tremeu polo tremor grande da
terra (...) (2/48)
(17) e todos aqueles que viron a morte do bispo Paulino ficaron muito espantados
por aquelas cousas que hi viram (2/50)

552

REFLEXÕES SOBRE A MEDIALIDADE EM PORTUGUÊS

Essa hipótese foi corroborada pela análise dos dois corpora. No PORCUFORT, em
apenas 13,5% do total de ocorrências de médias, o sujeito era favoravelmente afetado
pelo processo. Nos Diálogos, apenas 12,2% (5/41). Os dados restantes eram de afetação negativa ou não-se-aplica, com predominância da primeira.

3.4. Afetação do sujeito
A afetação do sujeito relaciona-se à caracterização semântica do SN. Nos dados do
PORCUFORT, encontramos 84,2% de sujeitos pacientes, 14,6% de experienciador e
1,3% de beneficiários. Nos dados dos Diálogos, encontramos 50% de sujeitos pacientes, 29% de experienciador e 20% de objeto do total de médias expressas na forma pronominal e não-pronominal. As médias com ficar/tornar, que correspondem a 17% do
total de médias, tiveram 100% de SN experienciador. Quanto ao grau do traço [animado], tivemos uma predominância de sujeitos inanimados com as médias pronominal
e não-pronominal: 55% (19/34). Com a média com ficar/tornar, houve 100% de sujeitos animados, destes a maioria, 85,7%, humanos. Estes dados vêm confirmar a tendência de o sujeito da média ser inanimado e paciente. Contudo, a totalidade de sujeitos
animados com a média com ficar merece um estudo mais atento. Seria indício de uma
função diferente? As construções com ficar pertencem de fato ao sistema medial? Estas
construções dão margem a diferentes interpretações: há quem as classifique como predicativas, como passivas e como médias. Givón (1993) é um dos que oscilam na classificação das orações com get do inglês, aparentadas com nossas construções com
ficar. Essa oscilação talvez se deva à forte relação diacrônica entre passiva, predicativa
e média.

3.5. Topicalização do paciente
A função de topicalização do paciente é uma propriedade compartilhada por várias
construções de-transitivas, como a média e a passiva. Para testar o grau de topicalidade
do paciente, embora de forma indireta, Givón (1993) propõe duas medidas quantitativas: a persistência do tópico, que mede cataforicamente a importância temática do referente, e a distância referencial, que avalia anaforicamente o grau de acessibilidade do
referente. Para medir a persistência do tópico, adaptamos a proposta do autor e contamos o número de vezes em que o referente do SN aparece nas três orações seguintes, resultando numa escala de 4 possibilidades: alta persistência, média persistência,
baixa persistência, não-persistência. Quanto à distância referencial, contamos o número
de vezes em que o referente aparece nas três orações anteriores à construção média,
o que resultou em 4 possibilidades: altamente tópico, medianamente tópico, fracamente tópico e não-tópico.
Os dados dos Diálogos mostraram uma tendência de a média intransitiva apresentar não-persistência do tópico (55% de não-persistência contra 44% de persistência –
agrupando aqui a média e a alta persistência). Quanto à distância referencial, a média
intransitiva apresentou 22 ocorrências de SN tópicos (67%), contra 12 de SN não-tópicos. Já a média com ficar/tornar apresenta uma tendência à persistência do tópico,
85,7% e à alta topicalidade: 71,4% contra apenas 28% de não-tópico.
Outra variável também ligada à topicalidade é o status informacional do SN. Inspiramo-nos na escala de Prince (1981) e concluímos pelo alto grau de topicalidade do
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SN das médias, mas em especial da média com ficar, que apresentou 100% de status
informacional evocado, ou seja, o referente do SN já estava no discurso .
Nos dados do PORCUFORT, tivemos 85,7% de informação evocada expressa por
sujeitos mediais antepostos e 68,3% entre os pospostos.
Estes resultados sugerem que a construção média parece não atender à função de
manutenção do tópico. Todavia, o alto índice de distância referencial 1 e status informacional evocado mostram que o emprego da voz média parece se relacionar à coesão
textual e talvez sirva para fechar uma cadeia tópica.

Considerações finais
Das propriedades da voz média apontadas pelos autores, os dados corroboraram
plenamente as seguintes: (a) a presença do pronome; (b) o recurso de isenção de responsabilidade; (c) a função de tópico.
Resta investigar melhor o problema relativo à espontaneidade do evento. Partindo
da noção de espontaneidade para a forma, encontramos um alto índice de médias em
contraponto com as passivas, mas, partindo da forma medial para a noção de espontaneidade, o índice não se mostrou significativo. Isto sugere volta aos dados para investigar a interferência de outros fatores.
Quanto às propriedades semânticas do SN sujeito, os dados confirmaram a tendência de o sujeito da média ser inanimado e paciente. Contudo, esta confirmação só ocorreu para as médias construídas na forma ativa com ou sem pronome. Com as médias
construídas com ficar ou tornar, a categorização do sujeito como animado e experienciador foi categórica: 100% dos SN. Cabe analisar a especificidade das construções com os referidos verbos: serão de fato construções mediais em plenitude? Uma
hipótese a ser investigada é que as construções com ficar/tornar enfatizam o evento,
enquanto as demais, o SN.
Outra idiossincrasia das construções com ficar diz respeito à topicalidade. Os dados
mostraram que as construções mediais intransitivas (ativa ± se) não têm persistência
catafórica, embora apresentem alto grau de topicalidade, medida através da distância
anafórica 1. As construções com ficar tiveram alta persistência e distância anafórica 1.
Mais uma vez, impõe-se investigar a interferência de outro fator ou a especificidade discursiva com ficar.
Quanto ao status informacional, avulta-se a problemática em torno de ficar, que
teve 100% de informação evocada. Com as médias intransitivas, houve apenas predominância de informação evocada.
Tudo isto referente a ficar/tornar sugere um estudo de modo a verificar se as construções de que constam merecem estatuto à parte ou se assumem em parte propriedades semântico-discursivas com as médias.
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A Poética do Futebol:
análise de representações mescladas
à luz do paradigma das Redes
de Espaços Mentais
Ao Professor Mário Vilela
que me ensinou que a língua portuguesa está cheia de vida e de poesia

Introdução
O presente trabalho “A Poética do Futebol”, gizado à luz do enquadramento semiótico-cognitivo, mais precisamente à luz da Teoria das Redes de Espaços Mentais (Brandt
2001, 2004; Brandt/Brandt 2003), paradigmatiza títulos mesclados do domínio do futebol constantes do jornal “A Bola” enquanto elaborações poéticas que, nesta qualidade,
consistem em segmentos textuais de índole auto-referencial que, organizados na base
de convergências formais, frequentemente de índole rítmica, visam evocar conteúdos
emocionais junto do público leitor.
Registe-se que o presente corpus é constituído por um conjunto de títulos mesclados, construídos poeticamente em torno de nomes próprios, extraídos do jornal “ A
Bola” no período entre Janeiro de 2002 e Outubro de 2004. Assim, orientados para confluências sonoras, despertam-nos para o facto de que “a função dos sons é, em primeiro lugar, estabelecer diferenças entre as palavras e, em segundo lugar, criar uma
miríade de associações de identidade de forma-significado entre ocorrências” (cf.
Waugh 2000).
Convém sublinhar que análises de outros exemplos mesclados deste jornal desportivo, levadas a cabo, de forma pontual, no contexto do estudo conjunto com outras
ocorrências mescladas recolhidas na imprensa escrita não desportiva (cf. Almeida 2002,
2004 a, 2004 b), constituíram uma base de referência para o presente estudo.
1.Em alguns trabalhos anteriores da autora foram analisadas, à luz do modelo das
Redes de Integração Conceptual (Fauconnier/Turner 2002), imagens mescladas com
nomes próprios, recolhidos em títulos da imprensa portuguesa, nomeadamente dos jor-
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nais “Público”, “O Expresso”, “A Bola”, e da revista “Visão” (Almeida 2002, 2004 a), bem
como ocorrências mescladas provenientes dos jornais e revistas portugueses acima
referidos que foram confrontados com exemplos do jornal alemão “Die Zeit” e da
revista alemã “Der Spiegel” (Almeida 2004 b).
Refira-se que no âmbito da teoria das Redes de Integração Conceptual se postula
que as mesclas emergem da intersecção de vários espaços de input à luz dum Espaço
Genérico de índole abstracta que viabilizaria o processo de integração conceptual quer
no âmbito morfológico, quer no âmbito textual.
Sublinhe-se que, em qualquer dos trabalhos de nossa autoria, pudemos corroborar
que o significado intendido dos títulos mesclados decorre invariavelmente da análise
da totalidade do texto da notícia. Esta constatação aplicou-se mesmo a casos em que
as mesclas emergiam de entrosamentos de nomes próprios com nomes próprios, como
por exemplo “Dom Kohleone”, resultante da intersecção do espaço de input referente
ao ex-chanceler “Helmut Kohl” com o espaço de input que refere a figura emblemática da mafia americana“ Dom Corleone”, na base de um espaço genérico que, na nossa
óptica, se podia reportar a actos ilícitos cometidos pelas duas figuras.
A importância do papel do texto enquanto conjunto coeso pluridimensional na
compreensão das construções mescladas é acrescida no caso de entrosamentos entre
nomes próprios e nomes comuns, conforme patente no título mesclado de “A Bola”,
analisado em (Almeida 2004 a), a saber “A(dora)m-na Gomes”. Longe de constituir um
mero produto da intersecção entre dos vários espaços de input, a saber, o espaço de
input “Dora Gomes”, a campeã portuguesa de bodyboard, e o espaço de input do
verbo “adorar”, esta ocorrência proveniente do jornal “A Bola” é arquitectada, de forma
complexa, na base de outro espaço de input, uma contrafactual, uma vez que é afirmado no texto da notícia que o público, de facto, não a adora. Como é óbvio, neste
caso, torna-se mais difícil vislumbrar um espaço genérico abstracto que consiga abranger os dois espaços de input, pelo que, quanto a nós, esta mescla é configurada na
base de uma motivação de índole fono-morfológica entre categorias de espaços mentais diferentes.
Em Almeida (2004b) análise semântica do título mesclado “George Bush Superstar”,
que encima uma notícia da revista “Der Spiegel”, revelou que o mesmo não constitui
uma apreciação positiva, como poderia parecer à primeira vista, dado que não resulta
do mero entrosamento do espaço de input “George W. Bush” com o espaço de input
“Jesus Christ Superstar”, tendo por base um espaço genérico abstracto. Muito pelo contrário, uma vez que no texto da notícia predominam apreciações negativas às medidas
políticas de George Bush, que se afiguram contrafactuais a uma apreciação positiva da
figura do presidente, é-nos transmitido um juízo de valor negativo como produto semântico final.
Mais uma vez se verifica que o significado da notícia dificilmente podia emergir do
entrosamento de vários espaços mentais diferentes à luz de um espaço genérico, dado
que a actuação de “George Bush” pouco ou nada tem a ver com a figura de Cristo na
peça“ Jesus Christ Superstar”: Sublinhe-se, então, que é apenas na mente do autor da
notícia que se traçam estas linhas de convergência, pelo que, na nossa óptica, não estamos perante um espaço genérico, mas antes perante uma dimensão de relevância, naturalmente elaborada por um prisma subjectivo.
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Em consequência, o fraco poder explicativo da Teoria das Redes de Integração Conceptual, decorrente da atribuição ao espaço genérico do papel de cerne operativo no
seio das elaborações mescladas, levou-nos a enveredar, neste trabalho, pelo modelo de
“Redes de Espaços Mentais “, conhecido pelo modelo de Aarhus, que, como veremos
em 2., embora inspirado no modelo americano, preconiza a vigência de um Espaço de
Relevância enquanto factor determinante na estabilização das configurações mescladas.
Reportando-nos ainda aos vários estudos da autora (Almeida 2002, 2004 a, 2004 b),
não podemos deixar de referir que as imagens mescladas em títulos da imprensa emergem frequentemente do entrecruzamento de um espaço mental configurado em torno
de um nome próprio de uma figura pública com outro espaço mental configurado em
torno de um nome próprio do domínio da ficção, a saber, de um título de obra literária ou de filme, como é o caso de exemplo supracito referente a George Bush. Dado
que, nestes trabalhos, em virtude da exiguidade de espaço, foi impossível explorar
cabalmente os processos de mesclagem com nomes próprios do domínio da ficção,
remetemos a análise mais aprofundada dos processos de mesclagem, arquitectados na
base de domínios da ficcão, para um estudo em curso (Almeida em preparação).
2. A Teoria dos Espaços Mentais (Brandt 2001, 2004; Brandt/Brandt 2003) equaciona
as arquitecturas de mesclagem enquanto edifícios semióticos, pelo que, quando se
representa algo, estabelece-se uma situação de enunciação de base, ou seja, um Espaço
Semiótico de Base que dá origem a uma série de cenários ou de espaços mentais em
cadeia. Registe-se que, na qualidade de processo semiótico automático, subjaz quer a
todos os actos discursivos, quer a todos os processos cognitivos propriamente ditos,
tais como, por hipótese, os actos de recordar ou de imaginar algo.
A partir do Espaço de Base configura-se o Espaço de Apresentação (ou Espaço de
Imagem), referenciado como (1), que se reporta a MODO vemos mentalmente algo a
partir do entrecruzamento com um Espaço de Referência (ou Espaço Tópico), referenciado como (2), que representa esse ALGO. Deste entrecruzamento emerge uma mescla,
identificada como (4). Esta é gizada à luz do Espaço de Relevância, referenciado como
(3), que ilustra o PORQUÊ da construção de ALGO de um determinado MODO. Por
sua vez, da mescla (4), mera intersecção formal dos espaços (1) e (2), resulta a mescla
(5) que, condensando o significado intendido, o remete para o Espaço Semiótico de
Base, de onde teve origem, conforme o diagrama que segue:
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Espaço de
apresentação

Espaço de base

Espaço de
relevância

Espaço de
referência

Mescla 1

Mescla 2

Sublinhe-se que a introdução na Teoria das Redes de Espaços Mentais de um
Espaço de Relevância, que toma o lugar do Espaço Genérico do Modelo de Redes de
Espaços Mentais, pretende ilustrar o dinamismo subjacente ao processo de elaboração
das mesclas, dado que o significado veiculado em (5) emerge, por meio de arquitecturas de inferência, da construção mesclada em (4). Assim, na base de postulados clássicos da pragmática e da semiótica, estabelece-se necessariamente a distinção entre
mesclas de diferente teor, a saber, a mescla 1, que se reporta ao perfil arquitectónico
propriamente dito, e a mescla 2, que consigna a dimensão do significado veiculado
pelo perfil arquitectónico.
3. Conforme anteriormente enunciado, reunimos no presente apenas algumas das
múltiplas ocorrências do jornal “A Bola” que evidenciam arquitecturas poéticas, ou seja,
aquelas em que as mesclas são dimensionadas na base de factores de relevância sonoros que servem de suporte a conteúdos emocionais. Centraremos a nossa análise sobre
os vários processos sonoros subjacentes às elaborações mescladas com nomes próprios
que servem à edificação de perfis textuais de confluências sonoras em que se destacam, para além dos jogos de palavras ancorados quer em pares mínimos, quer em
sequências aliteradas, construções homófonas. Saliente-se ainda a ocorrência de construções pseudo-homófonas, de configurações de pseudo-pares mínimos, de elevado
grau de criatividade.
Convém sublinhar que o relevo do registo formal na construção dos títulos mesclados indicia uma dimensão textual de cariz auto-referencial, própria da função poética da linguagem, que emerge a partir dos ritmos gerados pelas sequências textuais.
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Deste modo, a função referencial da linguagem é relegada para segundo plano, dado
que se privilegiam as cadências intratextuais. Quanto a nós, são precisamente estas
sequências rítmicas ao nível formal que facilitam o acesso ao conteúdo emocional veiculado pelos títulos mesclados.
3.1 Começamos com a análise dum título mesclado “Que se Danny o empate!” cujo
sentido apenas é descortinável a partir da leitura de um outro pequeno texto reproduzido abaixo, que avalia a prestação de “Danny” no jogo. Registe-se, então, que o processo de mesclagem se estabelece a partir de uma relação intertextualidade entre os
vários segmentos de texto que convergem no título, gizado na base de uma elevada
afinidade formal entre” Danny” e “dane”:
“Um ponto é pouco para os madeirenses que investiram quase tudo na vitória.
Que se Danny o empate! “ Crónica de Pascoal Sousa
Danny
7
Os pratos da balança penderam a favor do Marítimo sempre que tocou na bola. Autor
do passe para o golo de Luénio e mais duas assistências primorosas que Alan apesar de se
encontrar isolado não soube aproveitar.”
A Bola 17.01.2004

Conforme o diagrama 1 abaixo, o título mesclado constante da notícia do jornal “A
Bola” decorre do mapeamento da expressão de desinteresse “Que se dane!”, que constitui o espaço de apresentação, no espaço de referência, o empate entre o Beira-Mar e
o Marítimo. De algum modo, a boa prestação de Danny, jogador do Marítimo, não se
coaduna com o empate, pelo que a construção da mescla 1 ”Que se Danny o empate”,
arquitectada na base do factor de relevância, a elaboração do par mínimo “Danny/
dane”, se destina a veicular um conteúdo emocional de desinteresse em relação ao resultado do encontro entre as duas formações clubísticas.
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DIAGRAMA 1

Espaço de
referência

Espaço de
apresentação

Espaço de base
Notícia do jornal
“A Bola”

O empate entre
o União da Madeira
e o Marítimo

Que se dane!

Danny

Espaço de
relevância

Mescla 1

dane
Danny

Que se danny o
empate!

Mescla 2
Que se lixe!

3.2. O segundo título mesclado em estudo “Os cento e um Dalmat metidos no congelador” é edificado na base de uma afinidade apenas parcial entre o nome próprio do
jogador “Dalmat” e o título do filme “Os Cento e um Dalmatas”, conforme se observa
na ocorrência abaixo:
“Liga dos Campeões
Os jogadores do Inter
Os cento e um Dalmat
metidos no congelador

por Carlos Vara

É mesmo típico deles. Forte segurança defensiva, com Materazzi em grande plano, meio-campo duro com uma pedra e um ataque com Vieri sempre à espera de novidades. No fundo,
o Inter meteu-se no congelador e procurou gerir o resultado como lhe convinha, sempre sob
as graças de um grandioso Dalmat. Céus, que jogo do francês. “
A Bola 15.10.2002

A partir do mapeamento entre o Espaço de Referência, a saber, o trabalho defensivo dos jogadores do Inter com destaque para o jogador Dalmat, e o Espaço de Apresentação, configurado na base de um entrosamento complexo entre “metidos no congelador”, imagem metafórica do trabalho defensivo do Inter, e o título do filme “Os 101
Dalmatas” forma-se a construção mesclada 1 “Os cento e um Dalmat metidos no congelador”, pertinentemente elaborada a partir da semelhança morfológica parcial entre
“Dalmat/Dalmatas” (o espaço de relevância). Registe-se que a construção mesclada é
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interpretável como uma manifestação de admiração/espanto pelo bom trabalho da
equipa, conforme patenteado no diagrama 2 abaixo:

DIAGRAMA 2

Espaço de base

Espaço de
apresentação

Espaço de
referência

Notícia do jornal
“A Bola”

Metidos no
congelador

Jogadores do Inter
à defesa

101 Dalamatas

Dalmat

Mescla 1

Espaço de
relevância

Os cento e um
Dalmat metidos
no congelador

Dalmat
Dalmatas

Mescla 2
Que espanto!

3.3 No título mesclado “Dança com Dragões” foi gizado na base de um padrão rítmico vulgarmente designado de aliteração que vigora a partir da repetição da consoante sonora D por duas vezes no título da notícia:
“Taça UEFA
Quatro olhares a caminho do paraíso
Dança com Dragões
Quatro dragões na dança da euforia mal o FCP colocou o carimbo no passaporte para o
final da taça UEFA: Manuel Serrão e Pôncio Monteiro, adeptos sempre com ironia e pimenta
na ponta da língua; Silva Peneda, ex-ministro de Cavaco Silva e Administrador da SAD; Artur
Jorge, treinador da conquista do primeiro pedaço de imortalidade.”
A Bola 25.4.2003

A partir do Espaço Base configura-se um Espaço de Apresentação, o título do filme
“Dança com Lobos” que, mapeado no Espaço de Referência relativo a manifestações
de alegria por parte dos adeptos dos dragões acima referidos, dá origem à construção
mesclada “Dança com Dragões”, assinalada no diagrama como Mescla 1. Saliente-se
que esta construção mesclada é fixada a partir do Espaço de Relevância “dançar é mani-
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festação de alegria”, pelo que o significado emergente de “Dança com Dragões” nos
remete para uma manifestação de regozijo pela prestação a equipa do Porto, conforme
ilustrado no diagrama 3 abaixo:
DIAGRAMA 3

Espaço de base

Espaço de
apresentação

Espaço de
referência

Notícia do jornal
“A Bola”

Dança com
Lobos

Manifestação de
alegria dos
apoiantes dos
dragões

Espaço de
relevância

Mescla 1

Dança Dragões

Dança com
Dragões

Dançar é
manifestação
de alegria

Mescla 2
Que alegria!

3.4 Uma análise atenta do título mesclado que citamos integralmente abaixo “A
sorte que dá ter este Azar” revela que foi construído quer na base do jogo homonímico entre “Azar”, o nome do avançado norueguês do Benfica, e “azar”, quer na base
do paradigma de categorias de sinal contrário em português, a saber, “azar” e “sorte”:
“Depois da bomba de Karadas lá chegou finalmente o primeiro golo de Sokota
A sorte que dá
ter este Azar”
A Bola, 25.10.2004

De acordo com a ilustração no diagrama 4 que seguidamente se apresenta, o título
mesclado, “A sorte que dá ter este Azar” emerge a partir da projecção do Espaço de
Referência, a marcação do golo por parte de Azar Karadas, no Espaço de Apresentação, “ter sorte” com base em dois factores de relevância: o primeiro reside na homofonia entre o nome próprio “Azar” e o nome comum “azar”, palavras formalmente coincidentes no plano morfológico mas de significados diferentes, e o segundo centra-se
na diferença semântica entre os contrários “azar “ e “sorte”. A elaboração da constru-
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ção mesclada, designada de Mescla 1 no diagrama, veicula uma manifestação de felicidade pelo golo marcado pelo jogador “Azar”.
DIAGRAMA 4

Espaço de base
Notícia do jornal
“A Bola”

Espaço de
apresentação

Espaço de
referência

Ter sorte

Azar Karadas
marca pelo
Benfica

Espaço de
relevância

Mescla 1

azar
Azar

A sorte que dá ter
este AZAR

Sorte é o oposto
de azar

Mescla 2
Que felicidade!

3.5. No título mesclado, que analisaremos em seguida, constroi-se a configuração
mesclada na base dos seguintes factores de relevância, a saber, os quase-homónimos
“Bonfim”, nome do estádio do Vitória de Setúbal, e a expressão metafórica “ ter bom
fim”, que, em parte, se lhe assemelha no plano lexical, mas não no plano semântico,
ou mesmo no plano prosódico.
“Sporting sem futebol suficiente para aguentar o ritmo imposto pelos setubalenses, que
sete anos volvidos voltam a derrotar a equipa de Alvalade da cidade do Sado
Esta versão “ultra-light” do leão não podia ter .......Bonfim”
Crónica de José Manuel Delgado
A Bola 13.09.2004

Na cadeia de espaços mentais, o espaço de apresentação regista uma dupla dimensão metafórica de articulação causal, a saber, “esta versão ultra-light do dragão”, em
que o domínio da culinária serve de base à representação da prestação desportiva do
Sporting, que se articula “não podia ter um bom fim” com o sentido metafórico de “
não podia ter um resultado positivo”. Mediante projecção do espaço de apresentação
no espaço de referência também encadeado num nexo causal, a má prestação do Sporting que causou a derrota desta equipa frente ao Vitória de Setúbal, obtém-se a cons-
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trução mesclada acima referida, assinalada como mescla 1 no diagrama 5 abaixo, que
veicula o significado de desilusão relativamente à prestação do Sporting
DIAGRAMA 5

Espaço de
referência

Espaço de
apresentação

Espaço de base

Má prestação
do Sporting
No Bonfim derrota
do Sporting
frente ao Vitória
de Setúbal

Esta versão “ultra
light” do leão

Notícia do jornal
“A Bola”

Não podia ter
bom fim

Espaço de
relevância

Mescla 1

bom fim
Bonfim

Esta versão “ultra
light” do leão não
podia ter… Bonfim

Ganhar é ter
bom fim

Mescla 2
Que desilusão!

Em suma, nos exemplos já analisados verificamos que os títulos das notícias são
construídos de forma poética. Registe-se, porém, que a auto-referencialidade dos processos poéticos nos títulos constitui uma estratégia discursiva de facilitação do acesso
à informação veiculada por” passwords”, a saber, os nomes próprios, geralmente inscritos em paradigmas de jogos de palavras, em torno dos quais as dimensões textuais
de auto-referencialidade se transformam em dimensões textuais de emotividade, ilustrando a realidade dos factos à luz de conteúdos emocionais de natureza diversa que
vão desde o desinteresse à alegria, passando pelo espanto e pela desilusão.
4. Para melhor enfatizarmos a dimensão poética dos títulos mesclados com nomes
próprios anteriormente analisados, procedemos à análise de um outro título mesclado
com um nome próprio, construído na base da referência a uma obra de ficção, a saber,
“O Paciente Inglês” em que, ao invés de “Dança com Dragões”, analisado em 3.4, os
jogos poéticos estão ausentes.
O referido título integra a notícia abaixo, publicada no jornal “A Bola” a 6 de Março
de 2004, uns dias antes do desafio entre o FCP e o Manchester para a Liga dos Campeões:
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“FCP com uma baixa para Manchester mas carregadinho de moral
O paciente inglês
Por Carlos Vara
Décima Segunda vitória para o FC Porto em casa, zero empates, nem uma derrota. Números avassaladores do campeão que segue para Manchester com uma baixa de última hora
(Pedro Mendes), mas tão carregadinho de moral.

Como se pode observar, o Espaço de Apresentação “O Paciente Inglês”, título do
filme, é mapeado no espaço de referência, relativo ao futuro jogo entre o Manchester,
uma equipa ingesa, e o FCP que terá lugar em Manchester. Sem dúvida que o mapeamento entre os dois espaços, do qual emerge o título mesclado “O Paciente Inglês” fica
a dever-se à activação do seguinte factor de relevância : “perder é ser paciente”. Porém,
o significado veiculado pela construção mesclada, “O Paciente Inglês”, assinalada no
diagrama 6 como mescla 2, constitui, de facto, um incitamento de coragem à equipa
do FCP.
Convém sublinhar que, no âmbito do espaço de referência, aparece um paciente
português, Pedro Mendes, que não se poderá deslocar a Manchester. Trata-se de contratempo que, apesar de se configurar, de certo modo, como uma contrafactual à almejada vitória do FCP em Manchester, não obsta ao apoio inequívoco prestado pelo jornalista ao FCP.
DIAGRAMA 6

Espaço de
referência

Espaço de
apresentação

Espaço de base

Derrota do Manchester pelo FCP no
próximo jogo
Pedro Mendes – o
paciente Inglês

O Paciente Inglês

Notícia do jornal
“A Bola”

Espaço de
relevância

Mescla 1
O paciente Inglês

Perder é ser
paciente

Mescla 2
Coragem FCP!
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É óbvio que o significado intendido, um incitamento de coragem à equipa, é altamente condicionado pela dimensão temporal visada, a saber, um futuro próximo. Se,
por hipótese, o jogo já tivesse decorrido, ou seja, se o título mesclado “O Paciente
Inglês” se referisse a um jogo já efectuado, transmitiria, certamente, um significado de
alegria pela vitória do FCP.
Convém mais uma vez sublinhar que o forte cunho auto-referencial, patenteado nos
títulos mesclados já analisados, não se vislumbra, à primeira vista, no título mesclado
acima referido. Se, por um lado, a dimensão referencial se destaca, dado que ”O
Paciente Inglês” se refere à equipa inglesa do Manchester, por outro, não podemos
deixar de enfatizar que, em virtude de o referido título veicular um significado emotivo, também se inscreve na esfera da auto-referencialidade(cf. Nörth 2001).
Longe de se afigurar um caso isolado, registe-se que exemplos deste último tipo são
recorrentes no nosso corpus de ocorrências mescladas, recolhidos em jornais e revistas portugueses e alemães, conforme patenteado nos vários trabalhos da autora
(Almeida 2002, 2004 a, 2004 b), pelo que remetemos uma reflexão aprofundada desta
questão para um outro trabalho em curso, a saber, (Almeida a publicar).
Não restam, porém dúvidas que a expressão da emoção nas mesclas se paradigmatiza fundamentalmente através de paralelismos estruturais que vêm corroborar a afirmação de Jakobson de que a funcão poética não se confina tão somente à poesia.
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Da Psicolinguística:
um verbete que se tornou ensaio*
Data dos anos cinquenta do século XX – cf. o volume organizado por Osgood &
Sebeok (1954) – aquilo a que se poderia denominar o “acto de nascimento”/a “certidão de baptismo” de um novo domínio interdisciplinar: a psicolinguística (PL). SlamaCazacu (1972: 14) lembra ainda, contudo, que já em 1951 se tinha realizado, na Universidade de Cornell, sob a égide do Social Science Research Council, um seminário
que contou com a presença de especialistas de psicologia e de linguística e que tinha
em vista clarificar as relações entre as duas ciências. Bronckart et al. (1983: 268), por
sua vez, apontam 1952 como sendo a data da fundação oficial da psicolinguística,
“criada” por Osgood, Carroll e Miller.
O objecto de estudo em questão – a saber: a linguagem, a comunicação –, em virtude da variedade de aspectos que abrange, desencadeou a necessidade de se proceder a uma abordagem que apostasse em perspectivas complementares. Surge desta
forma uma nova ciência em resultado dos desafios lançados pelos novos modos de
encarar esse objecto de estudo.
Não surpreende, portanto, que a 1 de Dezembro de 1953, data do prefácio à monografia “Psycholinguistics. A survey of theory and research problems”, organizada por
Osgood & Sebeok (1954), os autores o concluam nestes moldes: “Aussi c'est avec quelque inquiétude que nous offrons ce plan grossier de ce qui devient un important sujet
de recherche – la psycholinguistique.” (Slama-Cazacu, 1972 : 39).
Convirá, desde já, transcrever a definição (de trabalho) que era então proposta para
a psicolinguística: “«psycholinguistics deals directly with the processes of encoding and
decoding as they relate states of messages to states of communicators (...)»” (Osgood &
Sebeok (orgs.), 1954 : 4, cit. por Slama-Cazacu, 1972 : 14.)
Com efeito, o termo “psicolinguística”, que se considera de um modo geral cunhado
nos anos cinquenta do século XX e com origem nos Estados Unidos, “refletiu uma
necessidade real na evolução das ciências” (Slama-Cazacu, 1979: 35). Poderá concluir-se, com Slama-Cazacu, que “não foi apenas um nome que ensejou uma disciplina nova”
*

Texto redigido em 2001 para figurar no “Dicionário de Termos Literários”, organizado por Carlos Ceia.

571

MARIA DA GRAÇA L. CASTRO PINTO

(Slama-Cazacu, 1979: 35). Quer isto dizer que na primeira metade do século XX, e já
mesmo no século XIX (cf. Slama-Cazacu, 1972: 11 e ss.; 1979: 34 e ss.), a linguagem,
por força da complexidade que lhe era própria, merecera já uma atenção muito particular na Europa por parte de variados estudiosos. Acontece, porém, que no volume
organizado por Osgood & Sebeok (1954), conforme lembra Titone (1979: 22), “La
psycholinguistique y apparaissait mieux définie dans son concept essentiel, dans ses
méthodes et dans ses limites.”
Após a segunda guerra mundial, sentia-se que era urgente constituir uma nova disciplina. Segundo Slama-Cazacu (1972 : 14), “Quand notre siècle fêtait son cinquantenaire, cette idée était donc «dans l'air».” O facto de algo «estar no ar» justifica também
de certa forma a imagem usada por esta autora e por Titone quando se referem, em
obras distintas, aos anos cinquenta do século passado como sendo os anos da adolescência desta disciplina. Slama-Cazacu (1972 : 7-8) afirma: “La psycholinguistique, en
vérité, n'est pas seulement jeune: elle possède les traits de l'adolescence.” Por sua vez,
em Titone (1979 : 22) lê-se: “La psycholinguistique devint adolescente à la publication
des actes d'un célèbre symposium qui se tint à l'Université de l'Indiana (1953), et édités par un psychologue et un anthropologue linguiste, Osgood et Sebeok (1954).”
Não é pois de admirar que o percurso que se possa vir a traçar da Psicolinguística
(PL) a partir do seu surgimento “oficial” (Osgood & Sebeok (orgs.), 1954) não se apresente despojado de conflitos que, na continuidade da imagem que é avançada por Slama-Cazacu e por Titone, também afectariam fases de crescimento para lá dos próprios da
adolescência. Efectivamente, o quase meio século de existência oficial da PL espelha o
traçado de um domínio de pesquisa que, depois de ter vivido épocas marcantes em
termos de escolas/gerações (“stages”, nas palavras de Titone, 1995: 42) defensoras de
perspectivas teóricas distintas (mais ou menos preponderantes do ponto de vista psicológico ou linguístico, não excluindo a importância por vezes conferida ao contexto social
da linguagem e da comunicação), chega curiosamente aos nossos dias também com a
designação de “multidisciplinarily connected science” (Slama-Cazacu, 1995). Slama-Cazacu
afirma mesmo que “«Future Psycholinguistics (and the present one included) will be
multidisciplinarily connected, or it will not exist at all».” (Slama-Cazacu, 1995: 10).
Assumir a PL nas suas conexões multidisciplinares, ou seja, “involved due to the
form (oral/written) of communication and to the channels or instruments used for
conveying it” (Slama-Cazacu, 1995: 18), implica questionar o grau de alcance da interdisciplinaridade (linguística e psicológica) que sempre defendeu como garante da sua
autonomia, bem como repensar a actualidade dessa mesma interdisciplinaridade (cf.
Slama-Cazacu, 1979: 37; 1995: 13).
Se a PL se apresenta hoje como uma “multidisciplinarily connected science” torna-se
quase compulsivo adoptar uma posição segundo a qual a PL e a Psicolinguística Aplicada
(PLA) se devem entender numa complementaridade que surge como um necessário. A
este respeito, Slama-Cazacu (1979: 37) avança: “[...] ligamos a PL teórica e as pesquisas
fundamentais a uma PLA, por nós desenvolvida de forma tentativa e que procuramos
fazer desenvolver ainda mais.” E Prucha (1994: 150) acrescenta: “Provided we accept
the concept which has been developed by some European psycholinguists (...) as the
base of psycholinguistic research, then the applicability is included as an inherent quality of psycholinguistics.” (Ver igualmente sobre este tópico Mininni & Stame, 1994: 10.)
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Uma tal concepção da PL obriga a que se (re)conheçam as áreas que com ela partilham o interesse pelo que se passa nos processos de codificação e descodificação de
mensagens das mais diversas índoles, tendo em consideração “a situação real da
comunicação no contexto relacional e dinâmico das trocas entre emissor(es) e receptor(es)” (Slama-Cazacu, 1979, p. 62). Esta tomada de posição requer também que se
esteja atento aos avanços gerais de ordem teórica e tecnológica no sentido de se tirar
o maior partido de tais abordagens multidisciplinares. (No tocante à(s) (novas) tecnologia(s), ver, entre outros: Slama-Cazacu, 1979: 65; Mehler & Noizet, 1974: 22; Pinto,
1999; Journal of Psycholinguistic Research, 30 (3), 2001.)
De entre as áreas de pesquisa sobre as quais recaem as aplicações da PL, poderão
destacar-se, a título exemplificativo, a compreensão e produção do discurso, a aquisição da língua materna, a aprendizagem de línguas estrangeiras, a linguagem e a educação, os aspectos não-verbais da comunicação, a tradução, a semiótica numa perspectiva psicolinguística, o bilinguismo/plurilinguismo, a linguagem e o poder, os distúrbios e a terapêutica da linguagem, a análise do texto literário, as tecnologias da fala
e os modelos da comunicação humana, os meios de comunicação de massas, as novas
tecnologias e a comunicação verbal, etc. (ver, entre outros: Slama-Cazacu, 1994: 207;
Slama-Cazacu, 1995; Pinto, 1999: 1-5; Pinto et al. (orgs.), 1999; Zafiu, 2001). Realçaria
neste contexto a preocupação, no âmbito do método dinâmico-contextual de Slama-Cazacu (1972, 1979, 1984), de considerar a análise dos textos literários quando se referem as áreas de aplicação da PL (ver ainda: Mey, 1994; Scliar-Cabral, 1988a, 1988b,
1989, 1991a, p. 152, 1991b, 1991c, 1992), e o facto de Slama-Cazacu (1979: 71) insistir
nos benefícios advenientes para a estilística das análises e dos experimentos psicolinguísticos.
Algumas das áreas enumeradas possuem naturalmente um objecto de estudo próprio; no entanto, lucrarão por certo se vierem a ser também abordadas de um ponto
de vista psicolinguístico. Gera-se, assim, como sugere Slama-Cazacu (1995: 20), “a
«dynamic» analysis from both sides [por um lado, a PL dando mais atenção à relação
que mantém com outras áreas, e, por outro lado, essas áreas reconhecendo que podem
convergir para a PL, beneficiando com esse movimento]: centrifugal and centripetal,
when taking Psycholinguistics as a reference point.”
A perspectiva até aqui esboçada remete para o método psicolinguístico defendido
por Slama-Cazacu, o já referido método dinâmico-contextual (Slama-Cazacu, 1972:
155), atendendo ao cunho explicativo da disciplina em causa (Slama-Cazacu, 1979: 63)
e ao seu interesse pela aplicação das generalizações a que chega (Slama-Cazacu, 1979:
63). Na verdade, para esta autora “o objeto da PL inclui a mensagem, mas o estudo da
mensagem implica a necessidade de se tomar em conta, como ponto de partida, a
situação real da comunicação no contexto relacional e dinâmico das trocas entre emissor(es) e receptor(es), por seu turno, determinadas pelo conjunto situacional, pelo contexto compreendido tanto stricto sensu quanto em sua acepção mais ampla” (Slama-Cazacu, 1979: 61-62). (Relativamente ao contextualismo, ver Moerk, 1994.)
Esta opção pelo objecto e metodologia focados confere à PL a autonomia que
sempre buscou para se impor enquanto domínio/área/disciplina/ciência (cf., entre
outros: Bronckart, 1977: 279-294; Bronckart et al., 1983: 272; Slama-Cazacu, 1979: 37, e
1995: 11 e ss.).
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Considerar a PL uma “unitary science” (Slama-Cazacu, 1995: 13), “a truly interdisciplinary endeavor” (Slobin, 1979: 2), traduz sem dúvida a forma mais adequada de a
assumir. De resto, a PL surge, em parte, para efectuar uma abordagem distinta da até
então levada a cabo pela psicologia da linguagem (Bronckart, 1977: 249). Deve pois
ler-se com precaução toda e qualquer passagem em que se veja identificada a PL
(“approche du comportement langagier intégrant les analyses formelles de la linguistique aux modèles psychologiques, tant pour la formation des objectifs de recherche que
pour l'interprétation des données expérimentales.” (Bronckart, 1977 : 249)) com a psicologia da linguagem (“cette […] discipline est centrée essentiellement sur le langage
en tant que conduite, ou comportement, et elle l'analyse en se référant exclusivement
aux modèles de la psychologie générale.” (Bronckart, 1977: 249)). Slama-Cazacu (1985:
507) refere: "My own opinion, which I have expressed since the 1960s (...), is that
Psychologie du langage (...) and Psycholinguistics are two different names, for
two different fields: the first being an area (a branch) of Psychology, the second
being an interdisciplinary field, an autonomous discipline (neither a branch of linguistics nor a branch of psychology)." (Ver ainda: Battacchi, 1964, referido por Slama-Cazacu, 1972: 135-137; Slama-Cazacu, 1972: 23, e 1983: 373 e ss.)
Todavia, essa “identificação” pode ser vista, por exemplo, em Jakobson (1969, referido por Slama-Cazacu, 1985: 506; 1970, referido por Slama-Cazacu, 1972: 72), em
Titone (1979: 20), em Hörmann (1971, referido por Slama-Cazacu, 1985: 506), e, de
uma certa maneira, no próprio título da obra de Foss & Hakes (1978).
De um modo extremamente lúcido, Fraisse (1963) interroga-se sobre o que pode
ter de moderno o termo “psycho-linguistique”. E acaba por acrescentar que não pensa
que esse termo queira unicamente substituir “psychologie du langage” ou “langage et
pensée”. Para o autor, está antes em causa o “développement d'un secteur nouveau de
recherches et de préoccupations qui a pour origine le développement parallèle et complémentaire de la linguistique et de la psychologie.” (Slama-Cazacu, 1972 : 55).
Por sua vez, Mehler & Noizet (1974 : 7) afirmam a este propósito: “Psychologie du
langage, psychologie linguistique, psycholinguistique, il peut paraître vain de substituer
un terme à un autre pour désigner un champ de recherche qui [...] reste fondamentalement le même. […] Mais un changement d´étiquette peut signifier aussi une transformation ou un renversement des relations entre disciplines voisines. De ce point de vue,
chacun est conscient de l'importance fondamentale [...] de la conception que l'on se fait
des relations entre psychologie et linguistique.” Afirmam ainda estes autores que toda
a história da PL poderia assentar na história das relações entre a psicologia e a linguística.
Que se passava então antes do surgimento da psicolinguística, na qualidade de disciplina nova?
O interesse pelo estudo da linguagem já existia obviamente antes dos anos cinquenta e a consciência de que a linguagem era um objecto cuja complexidade exigia
uma abordagem interdiscipinar também se fazia sentir. Acontece no entanto que, à
altura, nem a psicologia apresentava a metodologia mais adequada ao objecto de
estudo em apreço, nem a linguística tinha dado os passos imprescindíveis à compreensão da língua como sistema (ver Slama-Cazacu, 1979: 34 e 35). Até aos anos cinquenta do século XX, isto é, até ao surgimento “oficial” da PL nos Estados Unidos,
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dando assim origem à designada primeira geração/escola da PL, os estudos no âmbito
da psicologia da linguagem eram dominados, segundo Slama-Cazacu (1979: 5), “por
um método de análise especulativa, impressionista, mais «filosofia» da linguagem que
pesquisa experimental e exata dos fatos concretos.” Quanto aos estudos no âmbito da
linguística, estes não tomavam como objecto o discurso. O “fenómeno da comunicação” saía assim empobrecido nas duas perspectivas (cf. Slama-Cazacu, 1979: 6). (Ver
também Titone, 1979: 28 e 29.)
A psicologia e a linguística não evidenciavam então a maturidade suficiente para
estabelecerem a colaboração desejada e para delinearem os objectivos pretendidos (cf.
Slama-Cazacu, 1979: 34). Mas a PL como disciplina/ciência devia corresponder a um
relacionamento franco, em que ambas as disciplinas/ciências (psicologia e linguística),
não perdendo a sua autonomia, congregassem esforços no sentido de analisar um
objecto com implicações nos dois domínios. Reveste-se de oportunidade transcrever a
este respeito a seguinte passagem extraída do prefácio à obra de Osgood & Sebeok
(orgs.), 1954, datado de 1 de Dezembro de 1953: “Le développement de tout nouveau
champ interdisciplinaire doit en fin de compte dépendre de jeunes chercheurs qui réunissent dans un même système nerveux les méthodes des deux sciences” (Slama-Cazacu, 1972 : 39). Por seu lado, Slama-Cazacu (1979: 35) recorda que os pesquisadores que se dedicavam então a estudos de ordem psicolinguística não apresentavam,
em regra, uma dupla formação em linguística e em psicologia. Por outras palavras,
poderiam ter sido realizados estudos conjuntos apoiados na colaboração entre psicólogos e linguistas mas raramente por investigadores com dupla formação, capazes de
olhar o objecto numa “fusão interdisciplinar” (Slama-Cazacu, 1979: 35. Ver ainda Slama-Cazacu, 1972: 122.).
A recolha de dados e a sua interpretação constituem a metodologia que se deve
preconizar para esta nova disciplina. Trata-se, como sublinha Slama-Cazacu (1972: 156-157), de uma metodologia explicativa em que os dois aspectos (recolha e interpretação) não podem estar dissociados. Desta maneira, não podemos esperar da PL uma
simples descrição dos fenómenos linguísticos. Observação e experimentação constituem os métodos de que esta disciplina se deve socorrer (Slama-Cazacu, 1979: 65).
A psicologia e a linguística, sobre as quais veio a assentar a primeira escola de PL,
ofereciam condições basicamente diferentes das existentes antes da segunda guerra
mundial (Slama-Cazacu, 1972: 13 e 14). O aparecimento da PL nos anos cinquenta permite-lhe tomar já como ponto de partida a linguística estrutural, uma psicologia que se
poderia dizer renovada (“après le Gestaltisme (mais sans l'oublier), après les critiques
adressées au behaviorisme, après le développement de la psychologie matérialiste [...],
bénéficiant de l'efflorescence de l'esprit interdisciplinaire, du remaniement du système
général des sciences par l'apparition des disciplines «de frontière».” (Slama-Cazacu,
1972: 14)) e a teoria da informação, esta última considerada por Slama-Cazacu (1972:
121) um auxiliar da PL – uma vez que se encontra implicada tanto na psicologia como
na linguística moderna – e não um fundamento (teórico) da PL como ressaltaria da
monografia organizada por Osgood & Sebeok em 1954 (ver também Slama-Cazacu,
1972: 14 e 15).
A primeira escola de PL, dita “explícita” por Bronckart (1977: 250), centrava-se, segundo
o autor, “sur les processus de comunication, qu’elle analisait en s’inspirant à la fois de
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la linguistique structurale (...) et de la théorie de l’information”. Para Bronckart (1977:
250), a importância conferida à função comunicativa da linguagem por parte desta
escola justifica e em parte também explica o recurso à teoria da informação. Além
disso, como acrescentam Bronckart et al. (1983: 270), esta primeira escola de PL insere-se no contexto skinneriano. Apesar de nela se ver introduzida a noção de mensagem,
comentam os autores que essa inovação não foi suficiente, na medida em que não foram
analisadas as categorias linguísticas e suas relações com o sentido, nem as interacções
sociais (Bronckart et al., 1983: 270 e 271). Mehler & Noizet (1974: 10) adiantam que a
PL da primeira geração mostrar-se-ia insuficiente sobretudo para aqueles que achavam
que nunca existiria ciência da linguagem na ausência de uma teoria da linguagem.
Em meados dos anos cinquenta, os trabalhos de Chomsky iriam pôr em causa a primeira escola de PL graças a um modelo linguístico que apresentava uma axiomática da
sintaxe assente em noções mais concretas e mais ricas do que as propostas até então
neste âmbito (Mehler & Noizet, 1974: 12). Nesta proposta de Chomsky, o que se revela
mais importante, de acordo com estes autores, é o facto de se verificar que “Chomsky
engageait la recherche en sciences humaines dans des directions méthodologiques qui
allaient se montrer très fructueuses.” (Mehler & Noizet, 1974 : 12).
Estavam em causa, de acordo com a mesma fonte, uma redefinição da sintaxe, que
passava a ser generativa, mas sempre independente do sentido, e uma redefinição do
conceito de regra gramatical. Tratava-se de uma gramática que não só procurava ter em
conta a criatividade da linguagem mas que também era capaz de fornecer uma descrição estrutural de todas as frases geradas (Mehler & Noizet, 1974: 12). Dois níveis linguísticos passam assim a existir: um nível de base e um nível de superfície, ambos abstractos. Dito de outra forma, o pesquisador em ciências humanas colocava-se agora, no
dizer de Mehler & Noizet (1974: 13), numa posição semelhante ao pesquisador que trabalha, por exemplo, em física teórica. O salto qualitativo em termos de mudança de
orientação era incontestável. De facto, como continuam os autores mencionados, “C'est
que la construction d'un modèle formel donne l'espoir d'assurer la cohérence de l'observable, et de le faire d'une manière qui permette le contrôle par l'expérience. Aucune
taxonomie des faits ne peut aboutir à ce résultat.” (Mehler & Noizet, 1974 : 13).
Emana desta orientação uma forte influência da linguística sobre a PL. O psicólogo
passa a usufruir de um instrumento, de um modelo, em que se poderá apoiar para
explicar o comportamento real do locutor, a nível da produção, da percepção, da compreensão e também no tocante aos processos de armazenagem e de aquisição (Mehler
& Noizet, 1974: 14). Trata-se de uma leitura de ordem hipotético-dedutiva. A realidade
psicológica da gramática generativa passa a constituir uma interrogação que acompanha
o pesquisador, tomando como base, segundo Mehler & Noizet (1974: 14), um modelo
com carácter preditivo.
Desenha-se assim um terreno de pesquisa no qual actuam, por um lado, os linguistas que se dedicam à construção do modelo e seu aperfeiçoamento, e, por outro
lado, os psicólogos que vão mostrar a sua validade a nível de comportamentos. Na
sequência desta posição, convirá referir, seguindo a mesma referênca bibliográfica
(Mehler & Noizet, 1974: 15), as noções chomskyanas de competência (“savoir de la langue, inhérent à tout locuteur”) e de “performance” (“usage différencié que [o locutor]
en fait dans des situations concrètes”).
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A construção do modelo de competência do locutor fica assim a cargo do linguista.
E, como adiantam os autores focados, resta ao psicolinguista validar os modelos de
competência, verificar a sua realidade psicológica, restringindo-se assim à “performance”. Contudo, segundo Mehler & Noizet (1974 : 16), “La performance ne peut donc
pas être prise pour un reflet direct de la compétence.” A par da distinção entre competência e “performance”, torna-se necessário salientar a distinção entre sujeito ideal e
sujeito real. Existe, com efeito, uma distância entre estes dois sujeitos e o comportamento do locutor implica limitações de ordem psicológica. Não supreende pois que os
estudiosos referidos (Mehler & Noizet, 1974: 18) na sequência do exposto alertem para
o facto de ser mais correcto falar de modelos ou sub-modelos de “performance” do que
de um simples modelo de “performance”.
Nesta óptica, o psicolinguista da segunda geração encontra-se muito mais ligado à
linguística, pelo que se afigura pertinente citar a seguinte passagem de Mehler e Noizet:
“En transposant la célèbre formule de Piaget, on pourrait dire que face à la grammaire
générative se constituant comme axiomatique du langage, la psycholinguistique se
posait comme la science expérimentale correspondante.” (Mehler & Noizet, 1974: 17).
Nesta linha de pensamento, Foss & Hakes (1978: 18) afirmam que a tarefa principal
da PL consiste em “Developing a theory of linguistic performance, a theory of the psychological processes involving language”, entendendo os autores que a teoria da “performance”
“describes the psychological processes involved in using our linguistic competence in
all the ways that we actually can use it – in producing utterances, in understanding
them, in making judgments about them, and in acquiring the ability to do these things.”
Atendendo à perspectiva epistemológica de Chomsky, que defenderia o carácter
inato das estruturas da língua, a sua especificidade e o seu carácter racional, Bronckart
et al. (1983: 270) observam que tal perspectiva se inscreve na concepção então em
voga do “tout biologique”, o que remete para um acentuar da tónica sobre os aspectos representativos e estruturais da linguagem (cf. Bronckart et al., 1983: 271) em detrimento das relações que a língua deve manter com o contexto e com as situações de
enunciação. Não será pois de estranhar que Foss & Hakes (1978) refiram que os que
estudam a estrutura e os processos mentais se designem por psicólogos cognitivos e
que consequentemente se possa considerar a PL um ramo da psicologia cognitiva (cf.
Foss & Hakes, 1978: xiii). Estava assim aberta a vertente cognitivista que iria caracterizar certos estudos psicolinguísticos subsequentes.
De uma forma que não deixa de ser interessante, Bronckart (cf. Bronckart et al.,
1983: 271) vê semelhanças entre o behaviorismo linguístico e a gramática generativa e
afirma que uma das suas características comuns consiste em não problematizar devidamente a interacção entre o organismo e o meio. Na mesma fonte lê-se ainda: “Dans
les deux cas, la démarche revient à réduire le langage à un seul de ses aspects, d'ailleurs appauvri: la communication ou épisode verbal chez Skinner, la représentation (au
sens pré-saussurien) chez Chomsky.” (Bronckart et al., 1983 : 271). Interessa também
realçar como a designada revolução chomskyana se processa na continuidade dos
métodos já usados na psicologia experimental (cf. Bronckart et al., 1983: 271).
A segunda geração da PL prepara assim o terreno para os que vêem com dificuldade a realidade psicológica do modelo linguístico generativo e com apreensão a sua
validação.
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Começa então a configurar-se nos anos setenta (cf., de uma forma muito especial,
Bever, 1970) uma nova abordagem (funcionalista) que não só se apoia na estrutura
formal da língua mas também no uso que dela faz o que a utiliza (Mehler & Noizet,
1974: 18). Trata-se de uma abordagem que viria a dar origem à terceira geração da PL
– de que somos ainda hoje continuadores –, que passa a colocar a tónica nas estratégias (estratégias perceptivas) utilizadas pelo sujeito no processamento da informação
linguística (cf. Mehler & Noizet, 1974: 19).
Quando Slama-Cazacu dedica, em 1983 e em 1985, algum espaço ao termo “psicolinguística”, diz, a dado passo do artigo de 1983, que, quando lhe solicitaram que escrevesse sobre o tópico “New methods in linguistic research”, achou então que termos
como “Psychology of language” ou “Psychological linguistics” não seriam os mais adequados ao novo campo de pesquisa: a PL. Para a autora, ambos os termos evocavam
tanto uma psicologia como uma linguística obsoletas e ela defendia que esse novo
domínio devia ser autónomo e não devia pertencer em exclusivo nem à psicologia nem
à linguística (Slama-Cazacu, 1983: 373). Ao adoptar o termo “Psicolinguística”, a autora
queria evidenciar que a PL americana não era a única PL, mas unicamente uma das tendências possíveis desta disciplina. Por outros termos, para Slama-Cazacu, “(our own
approach being opposed to American PL both of the «first generation» – the behaviouristic one – and of the «second generation» – of the 60s, based on the generative-transformational linguistics).” (Slama-Cazacu, 1983: 373).
Em parte, a terceira geração da PL acaba por integrar-se (cf. Bronckart et al., 1983:
271), em alternativa às duas primeiras escolas, no conjunto de correntes que vêem na
linguagem um sistema que toma forma e se especifica nas interacções sociais.
Em termos de relação, de influência, de dependência entre a psicologia e a linguística, verifica-se agora a existência de uma via que dá corpo a uma psicologia linguística,
até mesmo a uma linguística psicológica, nos termos de Mehler & Noizet (1974: 19).
O enquadramento da psicologia linguística (da Psicolinguística) – para uma leitura
crítica sobre a terminologia relacionada com este domínio de pesquisa, ver Slama-Cazacu (1985: 508-509) – na psicologia cognitiva não se deixa por isso esperar. Por
um lado, o comportamento verbal, como afirmam os autores citados, deixa de ser
olhado isoladamente e passa a ser visto no interior dos processos cognitivos mais
gerais; por outro lado, a psicologia linguística (a Psicolinguística), ainda de acordo
com os mesmos estudiosos, “rétablit les liens avec la réflexion biologique” (Mehler &
Noizet, 1974: 20).
Nos anos oitenta, de acordo com Bronckart et al. (1983: 273), a PL encontrava-se
dividida em duas opções: a primeira dispunha de todo o rigor científico “mais se donne
des objets d'étude dont le rapport avec le langage doit être démontré”; a segunda
tomava a seu cargo pesquisas que se baseavam no funcionamento real da linguagem,
tanto no aspecto representativo como comunicativo, em detrimento contudo do rigor
experimental.
Por sua vez, a denominada PL da criança (“psycholinguistique de l'enfant”) procuraria, segundo os autores em questão, considerar a linguagem quer como instrumento
de representação, quer como utensílio de comunicação (Bronckart et al., 1983: 273).
Neste domínio, como noutros, uns especialistas privilegiam certas posições e outros
outras (ver Bronckart et al., 1983: 274 e ss.). Na medida em que ainda se revestem de
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grande actualidade, afigura-se interessante transcrever, no que respeita às teorias linguísticas, as seguintes palavras dos autores: “les uns rejetant toute formalisation linguistique, les autres acceptant le modèle chomskyen pour des raisons d'essentialité et
d'universalité, les derniers enfin adhérant aux théories de l'énonciation.” (Bronckart et
al., 1983: 275).
Variados modelos de processamento são então construídos e aplicados – com vista
à sua validação e aperfeiçoamento – à compreensão e produção verbais (normal e
patológica, tanto no adulto como na criança) e à leitura e à escrita (normal e patológica, quer no adulto quer na criança), com vista a uma compreensão cada vez mais
profunda do fenómeno psicolinguístico. Estudos de ordem neurolinguística e neuropsicológica (cognitiva) passam a estar também na ordem do dia (cf., entre outros: Caplan,
1987, 1992; Coltheart et al. (orgs.), 1980; Coltheart et al. (orgs.), 1987; Howard & Hatfield, 1987; Patterson et al. (orgs.), 1985). Os modelos vão-se adaptando a diferentes
metáforas que se pretendem cada vez mais próximas da realidade (biológica?): a arquitectura do computador e a arquitectura neuronal podem ser dadas como exemplos
dessas metáforas (ver, entre outros: Howard & Hatfield, 1987: 97-107; McClelland,
Rumelhart and the PDP Research Group, 1986; Rumelhart, McClelland and the PDP
Research Group, 1986; Cognition, 28 (1-2), 1988).
A reacção a posições psicolinguísticas que privilegiavam ou a psicologia ou a linguística só poderia passar a vir daqueles que partiam em defesa de uma PL autónoma,
na qualidade de ciência unitária, “in which Linguistics and Psychology have already
melted together” (Slama-Cazacu, 1995: 13), ou seja “an «interdisciplinary science»”
(Slama-Cazacu, 1995: 13). E se a PL for identificada com uma ciência da comunicação
(ver título da obra de Slama-Cazacu, 1999), nesse caso o objecto é vasto e o recurso a
outros domínios, disciplinas, áreas, ciências, ou actividades envolvidas na comunicação
não pode ser escamoteado (cf. Slama-Cazacu, 1995: 13). (Sobre a comunicação e o
século XX, ver Foss & Hakes (1978: xii) e Oléron & Legros, 1994: 85.)
Para Bronckart et al. (1983: 272), a PL (da criança) também se quer autónoma e,
como adiantam, para que o estudo seja propriamente psicolinguístico, entre outros
princípios, deve ter em consideração o “fonctionnement de locuteurs réels” em contextos definidos, com tudo o que isso pode naturalmente implicar.
Quanto ao termo “psicolinguística”, este surge na literatura enquanto categoria
nome e enquanto categoria adjectivo. Slama-Cazacu, num seu trabalho de 1965, supunha que estava a traduzir do inglês para o romeno um termo americano-inglês e que
dessa forma o termo estaria a ocorrer pela primeira vez na Roménia (ver Slama-Cazacu,
1985: 508). Na qualidade de designação de domínio de pesquisa, o termo não ocorrera
na verdade antes em romeno; contudo, como acrescenta a autora, já teria sido usado
como adjectivo por um autor romeno nos anos vinte (Slama-Cazacu, 1985: 508). De
acordo com esta autora, o linguista romeno Ovid Densusianu (1873-1938), que em 1925
participou na organização do 1.º Congresso de Filólogos Romenos, cujas actas datam
de 1926, escreveu então um artigo (Densusianu, 1926) onde ocorre o adjectivo "psico-linguístico". Não se sabe muito bem, como adianta Slama-Cazacu, se terá sido escrito
propositadamente com hífen ou se o hífen terá resultado da translineação operada no
texto por necessidade tipográfica. De qualquer forma, a autora pensa que muito provavelmente as actas do referido congresso terão tido a divulgação devida e que, por
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isso, o termo terá circulado e terá vindo a ser conhecido (cf. Slama-Cazacu, 1985: 509).
A título de curiosidade, acrescentaria que Slobin (1979: 2) chama a atenção para o
nome híbrido do campo e escreve “PSYCHO-LINGUISTICS” (com hífen), muito embora
prossiga afirmando “thus reflects a truly interdisciplinary endeavor”.
No entender de Slama-Cazacu (Slama-Cazacu, 1985: 508), nem mesmo Pronko
(1946), com o seu artigo “Language and psycholinguistics. A review” terá sido quem
escreveu pela primeira vez o termo (ver Titone, 1979: 22). A autora nota ainda que
Pronko trabalhou na Universidade de Indiana, a universidade onde se realizou o 1.º
Summer Seminar of Psycholinguistics (1953), seminário que foi precedido por um
outro na Universidade de Cornell em 1951, no qual o termo “psycholinguistics” não
teria aparecido referido. Por outro lado, recorda a mesma autora (Slama-Cazacu, 1985:
509) que, no seminário de Indiana, estiveram igualmente presentes estudiosos europeus e menciona ainda o facto de Sebeok, linguista da Universidade de Indiana directamente envolvido no encontro, ter estudado na Europa até 1937. Ora, Sebeok,
segundo Slama-Cazacu (1985: 509), referira que ele e Osgood “«used the term a lot and
were principally responsible for its propagation»”, não obstante também reconhecer
que “«this expression was in use in the Francophone literature»”.
Estas observações conduzem pura e simplesmente a que se considere de um modo
crítico a criação americano-inglesa do termo “psicolinguística” (psycholinguistics) pelo
grupo de Osgood e Sebeok e com alguma atenção a sua formação lexical (cf. Slama-Cazacu, 1985: 508 e 509).
No que toca ao termo “psicolinguística”, concluiria com as palavras de Slama-Cazazu:
“It is also possible, however, that the use of the term psycholinguistics twenty years
later in the USA [se se tiver em conta a ocorrência do adjectivo na obra de Ovid Densusianu em 1926] was a mere coincidence. The fact is all the same more than «interesting», and I think it should enter the history of the discipline of psycholinguistics and
of linguistics itself” (Slama-Cazacu, 1983: 380; 1985: 509).
Acrescentaria que os dois trabalhos de Slama-Cazacu (1983, 1985) aqui citados e
dedicados ao termo “psicolinguística” resultaram em parte de contactos entre a autora
e alguns estudiosos neles referidos, nomeadamente Jakobson e Sebeok. Essa forma de
viver a PL explica em certa medida as seguintes palavras de Slama-Cazacu, escritas em
Janeiro de 1970, em guisa de resposta a Sebeok: “Personnellement, je les plains déjà:
car de cette distance ils seront encore plus perplexes que nous – qui connaissons un
peu mieux certains détails anecdotiques ou conjoncturaux, en tout cas – par la grande
confusion caractérisant actuellement ce champ.” (Slama-Cazacu, 1972: 8), quando
Sebeok, no prefácio à segunda edição (1965) do volume “Psycholinguistics. A survey
of theory and research problems” também organizado por Osgood, datado de 15 de
Janeiro de 1965, escreve: “J'envie ceux qui auront l'occasion de passer en revue les progrès de la psycholinguistique du point de vue de 1975.” (Slama-Cazacu, 1972, p. 41).
A breve panorâmica da PL aqui traçada, muito embora elaborada, em 2001, por
alguém que conheceu de perto parte dos autores nela incluídos – com uma referência
muito especial a Sebeok e a Slama-Cazacu –, não pode deixar de transparecer a “perplexidade” que representa optar por um determinado percurso e não por outro, traduzindo afinal uma posição que se identifica com as palavras de Slama-Cazacu acima
transcritas.
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Revisitar o passado*
Contrariamente a possíveis expectativas, se é que, na verdade, as houve, as mudanças radicais operadas pela Revolução Francesa não fizeram esquecer ou desprezar o
passado, mas, pelo contrário, favoreceram conjunturas que, por motivos frequentemente alheios aos verdadeiros motores sócio-políticos, obrigaram a repensar os tempos
idos e a construir uma memória que apenas o é numa perspectiva que sempre se afastará radicalmente do comum significado do conceito. É sabido que a estratégia napoleónica, longe de poder ser lida de modo unívoco, deverá ser compreendida como uma
faca de dois gumes: se, por um lado, os ideais, ainda revolucionários, de liberdade,
igualdade e fraternidade não podiam deixar de seduzir elites intelectuais que se sentiam definhar sob decrépitas monarquias absolutas, por outro, a invasão sumária de um
país e o esquecimento sistemático de seus valores criam necessariamente atitudes
de repulsa e tentativas de reabilitação nacional. E o Romantismo encarnará essa dupla
missão: lutar por ideais emancipadores do liberalismo e revisitar o passado no que ele
tem de mais idealizado e mítico.
Contudo, a estética romântica, apesar de obsessivamente conferir ao passado importância primordial, nunca se conseguirá libertar de limitações que ultrapassam a simples
crença numa reconstituição, que só pode ser primária, estática e traiçoeira. Todo o
romance histórico do período romântico (entendido este termo no seu sentido mais
lato) enferma destas características1 e as personagens, por mais adereços exteriores que
pretendam fazer evocar séculos anteriores, não conseguem agir de feição diferente das
suas congéneres de outros romances da época, cuja acção se desenrola no presente. Não
nos interessa aqui discutir o tipo de reconstituição histórica que o Romantismo propõe,
mas tão somente fixar a forma como o passado ganhou relevo e como ele se transformou em algo que de factual (mais ou menos idealizado) passou a mítico, uma vez que
mais importante do que o passado é a ideia que sobre ele se criou e interiorizou.
No momento de viragem para o século XX, uma série de factores, não já tão gerais
como os do início de oitocentos, mas particularmente portugueses (o mapa cor-de-rosa,
o Ultimatum inglês e a posterior queda da monarquia), contribuiram para adensar um
* Comunicação apresentada ao colóquio “António Nobre no Centenário da sua morte”, Porto, 9-10
de Novembro de 2000, no prelo.
1 Cf., Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, Porto, Campo das Letras, 1999.

585

MARIA DE FÁTIMA MARINHO

espírito simultaneamente derrotista e gloriosamente compensatório. Aparecem assim
textos elogiosos das figuras do passado, tentando escamotear uma realidade pouco edificante através de uma efabulação que se destinaria a elevar sentimentos patrióticos,
profundamente atingidos.
Num campo paralelo ao do romance apologético que marca as últimas décadas do
século XIX e as primeiras do seguinte, situa-se, na poesia, o caso de António Nobre,
nos poemas de «O Desejado» que foram incluídos em Despedidas, e, anos depois, o
Fernando Pessoa de Mensagem.
Tal como o título indica, a figura que teoricamente subjaz a todos os poemas é a
de D. Sebastião, embora a referência concreta ao seu nome só surja na metade final da
recolha. Como é do conhecimento geral, o carisma do derrotado de Alcácer-Quibir
ultrapassa de longe a cronologia de uma vida curta e atribulada. A juventude do rei
aliada a uma morte não completamente verificada e, durante vários anos, negada e afirmada com igual convicção, favorece o aparecimento de textos literários que evocam,
de diversas formas, a imagem do neto de D. João III. Se nos ativermos apenas ao século
XIX, poderemos afirmar, sem grande margem de erro, que os romances ou poemas que
versam a época em causa se esgotam, como aliás era comum na concepção então
vigente, na recriação mais ou menos fidedigna dos acontecimentos, dando especial
relevo à coragem ou à loucura do rei, consoante a ideologia do criador.
No longo poema narrativo de A. Correia de Lacerda, D. Sebastião o Encoberto2, o
autor imagina que, não tendo morrido na batalha, D. Sebastião teria sido recolhido por
uma família moura e uns amores teriam nascido entre ele e uma jovem o que teria provocado os inevitáveis ciúmes num outro infiel, acabando o rei por morrer, na impossibilidade de um futuro feliz, por inverosímil.
Contudo, a grande maioria dos romances limita-se a narrar os factos conhecidos e
provados, optando por uma visão gloriosa, Ruy de Miranda de Ayres Pinto de Souza
de Mendonça e Menezes («(…) um monarcha, verdadeiramente portuguez, com um
ardor juvenil maior do que a prudencia pedia, lá deixou quebrar o sceptro, e murchar
os florões gloriozos da corôa, affogados em sangue nobre e leal»3) ou negativa, Os
Fidalgos do Coração de Ouro, de Pereira Lobato («tresloucado príncipe»4).
Até aos finais de oitocentos, a figura do rei, embora presente no imaginário português, não tinha ainda atingido o grau de abstracção e símbolo que terá em António
Nobre e anos depois em Mensagem, embora o fenómeno do Bandarra e outros afins
apontassem para um messianismo que antecede seguramente as posições nobreanas.
D. Sebastião, ou o Desejado ou o Encoberto, e os nomes são já sintomáticos, funciona
emblematicamente numa posição trans-histórica e trans-humana, convocando, por vezes,
remota e simbolicamente expectativas que parecem inadequadas ao objecto indiciado.
O primeiro poema incluído sob a designação de «O Desejado», ao invocar uma
Lisboa passada e inexistente, transfere para um lugar concreto a memória que o sujeito
povoa de mitos, mitos que tentam combater o desalento e sentimento de morte, inul2
3

A. A. Correia de Lacerda, D. Sebastião o Encuberto, Lisboa, Typographia de L.C. da Cunha, 1840.
Ayres Pinto de Souza de Mendonça e Menezes, Ruy de Miranda, Lisboa, Typ. R.P. Marinho, 1849,
s/ nº de página.
4 Pereira Lobato, Os Fidalgos do Coração de Ouro, Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 2ªed.,
1901, Vol. II, p. 212.
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trapassáveis no momento presente. Se o sujeito se interroga, «És tu a mesma de que
fala a História?»5, é porque para ele a cidade é antes de mais o espaço mítico do desejo,
funcionando como uma metonímia de Portugal e como uma metáfora do eu:
«Ó Lisboa das meigas procissões!
Ó Lisboa de Irmãs e de fadistas!
Ó Lisboa dos líricos pregões…
(…)
Ó Lisboa das naus, cheia de glória,
Ó Lisboa das Crónicas, responde!
(…)
Romântica Lisboa de Garrett!
(…)
Que falta fazes à Lisboa amena!
Anda ver Portugal! Parece louco…
Que pátria grande! Como está pequena!»6
Paralelamente a uma Lisboa mítica que o sujeito aparenta ao desânimo e sofrimento
que experimenta, está a presença constante da morte que impede qualquer possibilidade de reabilitação da memória:
«Rezai, rezai, Senhoras por aquele
Que no Mundo sofreu todas as dores!
(…)
E que, hoje aqui está, só osso e pele,
À espera que o enterrem entre as flores…»7
Esta morte, todavia, cuja imagem tão obsessivamente tortura o sujeito, insere-se
numa temática mais vasta e confunde-se com a derrocada da Pátria, ou antes, os mitos
do passado fundem-se a confundem-se com o presente do eu:
«Nunca na terra se viu nada assim!
Minha vida mudou-se de repente.
A tosse veio…vós sabeis o fim.
Foi a queda do Império do Ocidente!
Foi o desastre de Alcácer Quibir!
A Espanha veio com Filipe à frente!»8
Daí que todo o desânimo, insegurança («rezai por mim»), pressentimento da morte,
noção de decadência e ausência de amor (porque ele é místico e mítico) se conjuguem
para criar, por um lado, a pretensão de uma aparente felicidade e, por outro, o aparecimento de emblemas, alguns tipicamente românticos, mas todos seguramente, do
domínio do desejo e do mito presente no inconsciente colectivo de uma nação que
transfigura o sentir do sujeito.
5
6
7
8

António Nobre, Poesia Completa, pref. de Mário Cláudio, Lisboa, Círculo de Leitores, 1987, p.313.
Idem, pp.313-315.
Idem, p.316.
Idem, p.351.
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O amor, ou a sua ausência, torna-se num peso, por vezes, difícil de suportar, já que
o objecto amado nunca é concreto e facilmente abordável, mas situa-se numa linha
paralela à da memória, num plano transcendente e mentalmente construído:
«Ó Senhora d’altas Esferas!
Castelã das minhas quimeras!
Ó meu amor!
Amor místico, amor celeste
Que tu pelo Natal me deste.
Senhor! Senhor!»9
Ao ser qualificado de místico, o amor aparenta-se com o carácter mí(s)tico de toda
a travessia do sujeito que se refugia em emblemas que encobrem as fragilidades e
obsessões mais profundas. Figuras românticas como Byron ou Garrett, personagens
misteriosas como Fausto ou tão significativas como heróis da História de Portugal ou
D. Sebastião, percorrem estes poemas a ponto de se poderem idealmente conglobar
numa estranha personagem que dá pelo nome de Henrique.
A referência a Byron e a Garrett coloca ostensivamente o sujeito sob a influência,
mesmo se apenas superficial, da estética romântica e dos seus consagrados mitos, como
a Idade Média e as histórias de moiros e cristãos. É ainda a memória que funciona
como catalisadora do passado que se actualiza num presente de decadência e morte:
«Sintra do mar! Sintra de Lord Byron,
Meu nobre camarada de Inglaterra!
Sintra dos moiros com os seus adarves,
E, ao longe, em frente, o Reino dos Algarves!»10
Se a atracção pelo romântico é forte, ela não é menor pela personagem de Fausto
que Goethe imortalizou, apesar do seu pedido de apoio ter sido falhado, como aliás
era de prever pela ideologia veiculada nos poemas.
«Um dia, olhai Senhoras, eu fui tal como o Fausto:
Pedir conselho à ciência de um velho, sábio e exausto;
(…)
Mas ele olhou-me grave e nada me dizia!»11
No entanto, e de acordo com tudo o que ficou exposto, é no passado português,
o passado mítico e não real, isto é, o que perdura no inconsciente de uma população
e facilita a criação de figuras que ultrapassam a relatividade histórica para se transformarem em demiurgos, que António Nobre investe, no sentido de tentar desvendar o
seu próprio significado. E quando invoca Camões, D. Pedro, D.Dinis, D. Duarte, Pedro
Álvares Cabral ou Vasco da Gama, ele está a colocar-se sob a égide de uma linhagem
que imediatamente transcende a simples nomeação para encarnar ideais que o ultrapassam, ou antes, o configuram numa memória histórica que o transformam de indivíduo em membro indissociável dessa comunidade:
9 Idem, p.335.
10 Idem, p.315.
11 Idem, pp.318-319.
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«Comeu a terra os ossos deses leões,
As suas cinzas foram-se nos ventos
E eu sofro, após quinhentas gerações?
(…)
Quem sabe se não foram meus avós,
Senhor! Que tanto e tanto te ofenderam,
Mas meus arquiprimeiros bisavós?»12
Esta noção de indistinção de passado e presente alia-se à existência de uma figura,
só nomeada na última parte da colectânea, mas que reune mais potencialidades do que
todas as outras até agora evocadas – D. Sebastião. É evidente que ele não é o rei concreto que um dia comandou o exército que foi desbaratado em Alcácer-Quibir, ele é o
símbolo do Desejado (aliás, nome do conjunto de poemas), do que eternamente se
tornou no herói do porvir (por vir), receptáculo de características fascinantes porque
inexistentes ou só possíveis através da mediação do inconsciente que construiu a imagem messiânica que tem sido aproveitada ao longo das épocas.
E as características desta personagem reunem todos os ingredientes passíveis de
aproveitamento mítico, repositório da memória comum:
«Virá, um dia, carregado de oiros.
Marfins e pratas que do céu herdou,
O Rei menino que se foi aos Moiros,
Que foi aos Moiros e ainda não voltou.
Tem olhos verdes e cabelos loiros,
Ah não se enganem (ainda não chegou)
Virá El-Rei Menino do Estrangeiro,
Numa certa manhã de nevoeiro…»13
E, tal como acontecera com Alcácer-Quibir, também se dá a inevitável indiferenciação entre o sujeito e essa figura simultaneamente trágica e de esperança, patrono
dos infelizes e dos visionários:
«– Ó D. Sebastião a ti comparo,
El-Rei de Portugal, a minha sorte,
Se te encontrasse na vida, serias meu amparo,
Ser-mo-ás talvez depois da morte.
D. Sebastião, rei dos desgraçados,
D. Sebastião, rei dos vencidos,
El-Rei dos que amam sem ser amados
El-Rei dos génios incompreendidos.»14
É porque o rei, ou antes a sua figuração mítica, se assume como um símbolo que
no último poema do livro se pode «esper[ar] em pé o seu D. Sebastião»15, isto é, aguardar o momento em que o sonho e a memória se interpenetrarão numa utopia feliz:
12
13
14
15

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

p.354.
p.342.
p.349.
p.365.
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«Henrique, vai gritar por essa rua
Virá um dia o “Sempre Desejado!”
Deu a vida por nós, Tu, dá-lhe a tua,
Esquece nele todo o teu passado:
Procura bem, Henrique, em Portugal;
Procura-o na flor das primaveras,
Procura-o na sombra do olival;
Procura à luz de todas as quimeras…
………………………………………
……………………………………….»16
Henrique… Espécie de cavaleiro (do que o imaginário considerou como medieval)
ou de misteriosa personagem, a que vão sendo atribuídas características que o remetem possivelmente para heróis conhecidos da História portuguesa. É interessante investigar com mais cuidado este Henrique que aparece frequentemente nomeado e que
provoca alguma perplexidade, pela proximidade que se pode verificar entre algumas
das suas características e as de outros Henriques que o passado nos recorda. Não é
com certeza por acaso que em determinado poema se pode ler:
«Olhando os nevoeiros nos montes encobertos,
E deixando que as horas corressem devagar
Absorto como estava naquele seu cismar.
Que pensamento novo seria, pois, aquele !
(…)
Sem falar nos países de estranhas paisagens,
Que louco percorria em busca de miragens.
(…)
Tira do armário a capa e a espada dos Avós,
Não deixa o seu bordão de viagem, todo aos nós.
Para atender ao capricho que o levava ao Alto Mar»17
A busca utópica de um além que poderá estar para lá do mar, e a semelhança de
certas situações que despertam reminiscências no inconsciente do sujeito, convocam a
figura do Infante D. Henrique e o imaginário das Descobertas que esta estranha personagem tão bem indicia. Todavia, a polivalência de Henrique vai ao ponto de este
poder significar outros mitos, como o da predestinação de Portugal, lugar escolhido por
Deus, na linha do messianismo mais ortodoxo:
«Cor do céu a bandeira e cor de neve
Não a vejo na torre a flutuar!
Senhor! Vós bem sabeis que o Rei não deve,
Outras armas que a vossa apresentar.
Se assim deixais que outro povo a leve,
16
17

Idem, ib.
Idem, p.323.
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Porque a deste ao nosso para a guardar?
Não é ele mesmo que em Ourique
A aclamou nas mãos do teu Henrique?»18
E agora é D. Afonso Henriques que surge nos interstícios da escrita, o rei fundador
que insensivelmente se confunde com o protagonista da derrocada, patrocinador da
figura do Desejado. Se Henrique aparece no último poema infeliz e a chorar, ele evocará indirecta e subrepticiamente o Cardeal que permitiu o desastre final:
«Vai trabalhar por Deus. – “Mas como e onde?
Não vos disse que morto é Portugal?
Prò trabalho quem antes era conde!”Ai meu Henrique, não te fica mal!»19
As quatro estrofes finais do poema esquecem todas estas possíveis remissões, tornando-se Henrique uma espécie de arauto de um futuro promissor, encarnado no conceito do Desejado – «Virá um dia o “Sempre Desejado”»20.
Ao dar voz a uma subliminar consciência que se traduz numa filosofia messiânica,
António Nobre está a situar-se na linha de pensamento característica do início do século
e que literariamente irá culminar em alguns dos poemas de Mensagem de Fernando
Pessoa:
«Onde quer que, entre sombras e dizeres,
Jazas remoto, sente-te sonhado,
E ergue-te do fundo de não-seres
Para teu novo fado!»21
Embora estes poemas que são apresentados sob a designação genérica de «O Desejado» pareçam afastar-se temática e estruturalmente da restante obra de Nobre, a verdade é que, e depois de uma análise mais cuidada, facilmente chegamos à conclusão
de que a postura do sujeito é semelhante, independentemente de haver quase uma
auto-referência ou de se fazer uso de símbolos e mitos. Os temas profundos repetem-se, as obsessões são sempre e basicamente as mesmas. O Desejado mais não é do que
um avatar da angústia e do desalento do sujeito.

18
19
20
21

Idem, p.341.
Idem, p.364.
Idem, p.365.
Fernando Pessoa, «O Desejado», in Mensagem, Obra Poética e em Prosa, introd., org., bibl. e notas
de António Quadros e Dalila Pereira da Costa, Porto, Lello & Irmão – Editores, 1986, Vol. I, p. 1162.
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0. Introducción
El origen de las lenguas romances se forja a raíz del macroproceso que conduce a
la desmembración del Imperio romano (y del latín) y afecta “a todos los planos de la
vida colectiva y, de modo especialmente intenso, a la vida cultural, a la organización
social y política y a los movimientos demográficos” (Bustos, 2004: 268). El proceso de
sustitución del latín como lengua escrita (“lengua internacional”, “lengua sabia y
noble”, “lengua de la ciencia”) por la lengua oral (“lengua vulgar”) es complejo, lento
y gradual: desde la época del “latín popular arromanzado” hasta las primeras décadas
del siglo XIX, transcurren aproximadamente diez siglos de la historia de la lengua española –con diversas épocas y etapas, que resumimos en los párrafos siguientes– durante
los que el dialecto castellano deja de ser un <<rusticus sermo>>, para convertirse en
lengua universal y de la ciencia.
En el transcurso de la Edad Media, el latín funciona como lengua internacional y
de la ciencia, pero el castellano progresa en su lucha por introducirse como lengua
escrita. En el siglo XIII, destaca Ariza (1998: 76-77), el rey Fernando III, al verse en la
necesidad de ejercitar una gran actividad diplomática, emplea la lengua internacional
“como vehículo lingüístico <<neutral>> para no ofender a sus súbditos leoneses, que
hablaban una lengua distinta”, pero a partir de la entrega de Jaén (1246), “la documentación romance adquiere un predominio casi total” y el “alejamiento de la <<burocracia>> castellana” parece liberarlo “de las ataduras de la tradición latinizante”. Durante
* Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de investigación “Jurisprudencia, léxico y terminología jurídica. Estudio y análisis de sentencias del Tribunal Supremo. Años 1987-1997” de la <<Consellería da Presidencia e Administración Pública>> de la <<Xunta de Galicia>> (PGDIT01PXI30202PR),
que se realiza en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Vigo. En la selección, análisis e interpretación de los ejemplos ha colaborado D. Enrique de No Alonso-Misol, magistrado de la
Audiencia Nacional.
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el reinado de Alfonso X (1252-1284), el castellano aparece en pie de igualdad con el
latín y el griego, el árabe y el hebreo; de esta situación nace la denominación <<nuestro
latín>> para referirse al castellano. El monarca, que se presenta como la persona que
vela por el “castellano derecho” y “endereça” el lenguaje, usa el latín o el castellano en
función de las “necesidades prácticas” y no por “razones científicas”. Según Niederehe
(1987: 109), “utiliza el latín siempre que necesita redactar una carta o un documento
cuyo destinatario no está acostumbrado a la lengua española”, pero en los escritos que
van dirigidos a sus paisanos, “no utiliza, o mejor dicho, ya no utiliza más el latín”.
La preocupación por elevar y dignificar la lengua vulgar va generalizándose en las
últimas décadas del siglo XV y en las primeras del XVI; esta tarea de dignificación se
apoya en dos pilares fundamentales: la lucha en contra de la supervaloración del latín
y el interés por fijar un uso obligatorio del romance. Para lograr el primer objetivo, se
resaltan sus semejanzas con las lenguas clásicas, y para lograr el segundo, Nebrija
(1444-1522) escribe la primera Gramática Castellana (1492) –somete la lengua castellana que “andaba suelta y fuera de artificio” a reglas y preceptos– y fija su ortografía
en las Reglas de orthographia en la lengua castellana (1517). A pesar de estos avances, el latín, conforme a la tradición secular, seguirá siendo la lengua de la filosofía, la
teología, la retórica y la jurisprudencia.
Aunque el romance va adquiriendo prestigio, el latín, como ha analizado Lázaro
(1985), va a seguir usándose de modo sistemático y exclusivo en las universidades
hasta más allá de la segunda mitad del siglo XVII, “obedeciendo al prejuicio de que los
conocimientos humanos sólo podían ser expresados en una lengua sabia y noble”. El
descenso cultural de finales de siglo conlleva que el latín sea “una lengua poco menos
que impracticable”, “una lengua poco menos que ignorada, a pesar de haber repartidas, entre las treinta y dos universidades españolas, unas cuatro mil cátedras dedicadas
a su enseñanza”. A medida que avanza el siglo XVIII, fuera del mundo universitario, se
va fraguando un movimiento adverso al latín como “lengua de la ciencia” (p. ej., Forner
“se ríe de los juristas que, alegando una ley escrita en castellano puro y castizo, la cargan de un comentario latino-bárbaro con el pretexto de honrar así el texto”). Y aunque existen firmes defensores entre los jesuitas literatos de finales del siglo XVIII, este
panorama se transforma en el momento en que intelectuales como Feijoo (1676-1764),
Sarmiento (1695-1771), Mayáns y Siscar (1699-1781), Forner (1756-1797), Capmany
(1742-1813) o Jovellanos (1744-1811) libran la batalla a favor de la “lengua nacional” y
atacan “el empleo de la lengua latina en las ciencias”. En las primeras décadas del siglo
XIX, el español acaba por conquistar los últimos reductos del latín.
La lengua latina, no obstante, va a conservar hasta la actualidad un aprecio singular para los operadores jurídicos, pues mantiene el prestigio que le aporta el hecho de
haber servido “para la redacción de las XII Tablas”, “para el Edicto Perpetuo de
Adriano”, “para el Código Teodosiano”, para el “Codex Juris de Justiniano” y “para la
confección de un Derecho regulador de las más importantes actividades humanas”,
como recuerda Martín del Burgo (2000: 224). A ello hay que añadir que la ciencia de
los jurisprudentes romanos, con excepción de Inglaterra, va a pervivir hasta la época
de las modernas codificaciones, y sus hábitos mentales de razonamiento sobre los conceptos jurídicos, que superen la simple literalidad de las leyes, siguen teniendo todavía un extraordinario valor en todos los campos del Derecho.
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Los “términos latinos” (Fonseca-Herrero & Iglesias, 1999: 100-103), los “latinismos”
(Calvo, 1980: 57-60; Alcaraz & Hughes, 2002: 32-35), las “expresiones y términos jurídico-latinos” (Vicén, 2002), las “expresiones y frases latinas” (Martín, 1991: 89-137), las
“expresiones latinas” (Villa-Real & del Arco, 1999: 551-560) o los “aforismos” –todas
estas etiquetas terminológicas son posibles– han merecido el interés de los investigadores que han estudiado el ‘lenguaje jurídico’ o han elaborado ‘diccionarios jurídicos’.
En estos textos puede hallarse: (a) el registro casi exhaustivo de locuciones y expresiones (más de dos mil seiscientas aparecen en el libro de Vicén), estructuradas por
orden alfabético, acompañadas de la traducción o equivalencia; (b) un capítulo o apartado, de cuatro o cinco páginas, con comentarios; (c) un apéndice de expresiones y
locuciones con su traducción o explicación, o (d) una selección de términos (señalados tipográficamente con el uso de comillas angulares), incorporados como entradas
autónomas, con la respectiva definición o descripción de los contenidos1. En ninguna
de las obras consultadas se citan las fuentes, ni se menciona la base documental, a partir de la cual se registra el testimonio del uso real de estas unidades.
El objetivo de este estudio es mostrar el uso real de estas voces y locuciones latinas en sentencias del Tribunal Supremo (TS), verificar su registro en obras de la lexicografía española, señalar sus características formales y proponer una clasificación.
Dividimos nuestro trabajo en dos apartados: en el primero, estudiamos las voces que
se han ido recogiendo, principalmente a partir del siglo XVIII, en las obras lexicográficas y que forman parte del léxico general del español actual (algunas de estas piezas
léxicas presentan en el interior de los artículos lexicográficos una marca o nota que distingue su uso de carácter no regular); en el segundo, analizamos los términos propios
de la jurisprudencia, denominadores de conceptos que compendian parcelas del saber
jurídico (principios jurisprudenciales, doctrinas, reglas, prácticas o normas de la profesión de jurista). Nuestro corpus lo integran unas mil sentencias del TS (Salas de lo Civil,
lo Social, lo Penal y lo Contencioso-Administrativo), seleccionadas por un sistema aleatorio (las comprendidas entre el marginal 4795 hasta el 4895), extraídas de la base de
datos de la editorial Aranzadi en su versión electrónica, dictadas desde 1987 a 1997.
1 Un ejemplo de esta cuarta posibilidad es el Diccionario Jurídico de Fernández (2002), que selecciona como entradas entre “los términos jurídicos más frecuentes”, si nuestro cómputo es correcto, un
total de setenta y tres: <<a quo>> y <<ad quem>>, <<aberratio ictus>>, <<<abintestato>>, accidente de
trabajo <<in itinere>>, acción <<aquae pluviae arcenda>>, actos <<ultra vires>>,<<ad cautelam>> (testamento), <<affectio societatis>>, <<animus criticandi>>, <<animus damnandi>>, <<animus domini>>,
<<animus injuriandi>>, <<animus iocandi>>, <<animus laedendi>>, <<animus necandi>>, <<animus rem
sibi habendi>>, <<animus retorquendi>>, apoderamiento <<apud acta>>, <<apud acta>>, artículo
<<mortis>>, causa <<expropiandi>>, causa <<petendi>>, cautela <<Socini>>, derecho real <<in faciendo>>,
<<dies ad quem>> y <<dies a quo>>, <<exceptio veritatis>>, <<extraneus>>, <<ficta confessio>>, fiducia <<cum amico>>, fiducia <<cum creditore>>, <<fumus bonis iuris>>, <<furtum possessionis>>,
<<habeas corpus>>, <<in dubio pro reo>>, institución <<ex re certa>>, <<intraneus>>, <<iter criminis>>,
<<iura novit curia>>, <<ius cogens>>, <<laudatio auctoris>>, <<lex fori regit processum>>, <<lex loci
delicti commissi>>,<<lex mercatoria>>, <<lex rei sitae>>, <<lex societatis>>, <<mutatio libelli>>, <<nasciturus>>, <<non bis in idem>>, <<nominatio auctoris>>, <<non liquet>>, <<obiter dictum>>, obligaciones <<ob rem>>, obligaciones <<propter rem>>, <<pactum scaeleri>>, <<par condictio creditorum>>,
<<periculum in mora>>, <<perpetuatio iurisdictionis>>, <<perpetuatio legitimationis>>, <<petitum>>,
principio de <<lex certa>>, principio <<in dubio pro reo>>, principio <<non bis in idem>>, <<reformatio in eius>>, regla <<de minimis>>, <<societas scaeleri>>, sucesión <<mortis causa>>, testamento (o
cláusula) <<ad cautelam>>, <<uti possidetis>>, <<vacatio legis>>, venta <<ad gustum>> y <<vis in re>>.
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Por razones de espacio, ofrecemos una muestra representativa, que para su mejor interpretación acompañamos con el contexto.

1. Voces y locuciones latinas del léxico general de la lengua española
En la historia de lexicografía española de los siglos XVIII y XIX, aunque hay excepciones –p. ej., el jesuita Terreros (1786-1793) que concede especial interés a las voces
técnicas–, predominaba el carácter normativo del diccionario y se solían rechazar las
“voces de las Artes liberales y mechánicas”, a no ser que fuesen comunes al uso. Esta
práctica va a seguir existiendo en la primera mitad del siglo XX –a pesar de las críticas
de Menéndez Pidal (1945: XX) porque “los diccionarios selectivos” eran parcos en acoger “los términos exclusivos de una profesión”– e incluso dos décadas más tarde: María
Moliner en el DUE (1966: XXIV) hace constar expresamente que no incluye los tecnicismos “sólo interesantes para técnicos”. En las tres últimas décadas del siglo XX, una
de las notas características de los diccionarios monolingües generales de lengua es que,
además de seleccionar las voces que son de uso real en la comunidad (cuando son
‘anticuadas’ o ‘poco usadas’ llevan una marca que las asigna a estos grupos), incorporan una representación de los tecnicismos más extendidos. Y si bien es cierto que las
locuciones latinas tienen su origen en la lengua de Roma, también lo es que su registro lexicográfico (efectuado en épocas distantes en el tiempo) y clasificación ha sido
heterogéneo o arbitrario, según hemos visto en nuestro estudio (Henríquez, 2004: 369-389). Ya desde las primeras dataciones, los lexicógrafos advierten sobre las circunstancias o restricciones de uso de palabras o locuciones (p. ej., a posteriori o a priori)
que en el momento presente forman parte del léxico general ( ab initio, ad hoc, ad
libitum, a posteriori, a priori, curriculum vitae, de facto, desideratum, in situ, lapsus
calami, litis, modus operandi, motu proprio, nominatim, per se, pro forma, sui generis,...), o incorporan una marca diatécnica, que las asigna al campo forense ( ab intestato; ad cautelam; ad quem; a quo; dura lex, sed lex; inter vivos; ipso jure; nominatim; non bis in idem; pro indiviso; sub judice, ...):2
(1) A falta de disposición expresa del causante, los beneficiarios citados percibirán
dicho capital por el orden y en la proporción que para la sucesión <<ab intestato>>
establece el Código Civil (S. de 19-6-1989, RJ 1989\4816).
(2) En relación con el segundo error [...] el mismo se alega <<ad cautelam>> ante
lo que se estiman defectuosas redacciones de los hechos que, como probados,
acoge la sentencia (S.de 20-6-1990, RJ 1990\4797).
2 La Real Academia Española (1999) consigna como primeras dataciones: ab initio (1791, DRAE),
ab intestato (1620, Franciosini), ad cautelam (1936, DRAE), ad hoc (1846, Salvá), ad libitum (1803,
DRAE), ad quem (1914, DRAE), a posteriori (1853, Gaspar y Roig), a priori ( 1853, Domínguez), a quo
(1914, DRAE), bona fide (1917, Alemany y Bolufer), curriculum vitae (1970, DRAE), de facto (1992,
DRAE), desideratum ( 1884, DRAE), dura lex, sed lex (1918, Rodríguez Navas), ex (1732, Autoridades),
ex post facto (1895, Zerolo), in fine (1917, Alemany y Bolufer), in situ (1917, Alemany y Bolufer), inter
vivos (1846, Salvá), ipso iure (1734, Autoridades), lapsus calami (1895, Zerolo), litis (1803, DRAE),
modus operandi (1884, DRAE), motu proprio (1780, DRAE), nominatim (1925, DRAE), non bis in idem
(1869, Domínguez), per saltum (1864, Salvá), per se ( 1884, DRAE), plus (1864, Salvá), prima facie (1884,
DRAE), pro forma (1970, DRAE), pro indiviso (1884, DRAE), quasi (1607, Oudin), sine qua non (1884,
DRAE), sub judice (1895, Zerolo), sui generis (DRAE, 1884), ... Sobre la lexicografía española a través
de la historia, pueden verse, entre otros, Haensch (1997) y Medina (2003).
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(3) Hablar de congruencia, en el ámbito que nos movemos –el recurso de casación
limita las facultades del Tribunal <<ad quem>>– es tanto como decir que la sentencia recurrida es objetivamente armónica (S. de 8-6-1995, RJ 1995\4811).
(4) El Tribunal <<a quo>> llega a esta conclusión considerando que al artículo 5 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no es aplicable al caso (S. de19-6-1995,
RJ 1995\4826).
(5) como simple paliativo de la regla <<dura lex, sed lex>>, diremos que, la claridad de los antecedentes del caso, la normativa aplicada y la acreditación de los
hechos denunciados por los inquilinos de las viviendas en cuestión, hubieran conducido a la desestimación de recurso (S. de 3-6-1992, RJ 1992\4823).
(6) figura bajo la rúbrica de las Transmisiones Patrimoniales <<inter vivos>>, que
es la modalidad en que sí se estima que debe incidir la bonificación del 95 por 100
reconocida a Iberduero, S.A. (S. de 10-6-1987, RJ 1987\4856).
(7) estableciendo la jurisprudencia de esta Sala que tal nulidad es radical y actúa
<<ipso iure>> por tratarse de negocio con objeto ilícito, en concreta aplicación de
la regla general contenida en el art. 127.1 (S. de 20-6-1997, RJ 1997\4883).
(8) establece que, en defecto de Contribución Territorial Urbana que reúna los
requisitos exigidos, el aprovechamiento a tener en cuenta para determinar el valor
urbanístico será, en suelo urbanizable programado (calificación que tienen los terrenos objeto de la <<litis>>) (S. de 28-6-1995, RJ 1995\4798).
(9) en la enumeración de los supuestos que actúan eventualmente como soporte
de este recurso extraordinario de revisión figura <<nominatim>> la incongruencia
en el séptimo y último lugar (S. de 4-6-1992, RJ 1992\4872).
(10) fueron examinadas y refutadas todas ellas en la sentencia apelada tanto por lo
que se refiere a la que se esgrime en primer lugar como <<nulidad de pleno derecho>> como a la falta de expediente disciplinario, igualmente el argumento del
<<non bis in idem>> (S. de 7-6-1995, RJ 1995\4876).
(11) en el supuesto <<sub iudice>>, la identidad del relato de la sentencia con los
hechos de las acusaciones es patente, los delitos de detención ilegal y de coacciones guardan una indiscutible relación de afinidad y homogeneidad (S. 20-6-1995, RJ
1995\4843).
En la última década del siglo XX, el DEA (1999: XIII), uno de los grandes diccionarios generales del español, proclama como primera característica del mismo el hecho
de registrar el “léxico vivo”, para lo que se sirve “exclusivamente de una base documental, a la vez nutrida y variada, constituida por los testimonios escritos del uso real
perteneciente a nuestra época”. Esta magna obra da acogida, creemos que por primera
vez en la historia de la lexicografía española, a numerosas locuciones latinas, usadas
por hablantes con conocimientos específicos de una ciencia o por determinados profesionales (ad extra, ad intra, ad solemnitatem, animus injuriandi, apud acta, a
radice, a sensu contrario, conditio sine qua non, erga omnes, ex novo, ex officio, in
genere, iuris et de iure, iuris tantum, mutatis mutandis, numerus clausus, obiter
dicta,...):
(12) sin que la no publicidad de dicha Circular General [...] pueda tener plena eficacia <<ad extra>>, y ello aun cuando fuese comunicada, como al parecer así ha
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sido, a los Gobiernos Civiles, pues ello sólo implicaría una eficacia <<ad intra>>
con efectos internos (S. de 13-6-1994, RJ 1994\4841).
(13) el procedimiento de su elaboración [...] es de marcado signo formal, <<ad
solemnitatem>>, al constituir elemento determinador de una base impositiva para
incidir en la capacidad tributaria de los sujetos (S. de 5-6-1991, RJ 1991\4885).
(14) es evidente que el acusado no sólo tiene conciencia y voluntad de su comportamiento [...] sino que además, el único propósito que le guía es injuriar al querellante –<<animus injuriandi>>– (S. de 24-6-1995, RJ 1995\4847).
(15) La sociedad [..], cuyo Procurador actuaba en virtud de designación <<apud
acta>> efectuada por [...], en su condición de Director Gerente de la citada compañía mercantil, demandó en juicio de retracto gracioso, al matrimonio [...] (S. de 14-6-1993, RJ 1993\4833).
(16 ) No mejor suerte ha de tener el segundo de los preindicados submotivos, ya
que su misma articulación lastra <<a radice>> su prosperabilidad, al enfrentarse con
una doctrina reiteradísima de esta misma Sala (S. de 16-6-1987, RJ 1987\4818).
(17) viene obligado a mantenerlo en condiciones de seguridad y salubridad, conforme a los artículos 30.1 y 125 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 (preceptos determinantes, <<a sensu contrario>>, de que la situación de dominio no se
extingue hasta que se abona el precio y se ocupa el bien) (S. de 12-6-1997, RJ 1997\
4820).
(18) la colaboración con el otro autor o autores se realiza a través de la aportación
de una conducta sin la cual el delito o falta no se habría cometido (teoría de la
<<conditio sine qua non>>), o contribuyendo con algo escaso que no es fácil de
obtener de otro modo (S. de 10-6-1992, RJ 1992\4904).
(19) Ha de indicarse que el proceso contencioso-administrativo se caracteriza muy
destacadamente en lo que ahora importa, por la eficacia <<erga omnes>> de la sentencia estimatoria del recurso (S. de 1-6-1992, RJ 1992\4807).
(20) y, finalmente estima la actora que el artículo 59 de la Ley de Régimen Local
regula <<ex novo>> la coordinación de la actuación de las Administraciones Públicas, y no es aplicable a Cataluña porque tales competencias ya las había asumido
la Generalidad (S. de 23-6-1989, RJ 1989\4881).
(21) La consecuencia que se produce es la desestimación del recurso, porque los
estrictos cauces de la casación no permiten tratar de corregir una partición <<ex
officio>> por este Tribunal, aunque se aprecien indicios de no ser la partición
demasiado equilibrada (S. de 14-6-1993, RJ 1993\4832).
(22) ha alegado la subsistencia de la competencia de la Administración del Estado
para la instrucción y resolución del expediente, en base a que el real Decreto 2266/
1982, de 24 de julio disponía <<in genere>> del traspaso de funciones y servicios
del Estado en materia de disciplina de mercado (S. de 9-6-1993, RJ 1993\4873).
(23) el recurso administrativo extemporáneo, da origen a la presunción legal de
consentimiento del acto administrativo recurrido, sin posibilidad de prueba en contrario (presunción <<iuris et de iure>>); lo que veda el acceso a los Tribunales de
lo Contencioso (S. de 3-6-1992, RJ 1992\4823).
(24) pueda, de manera razonable, ser calificada como suficiente y obtenida en forma
procesalmente correcta y apta consecuentemente para enervar esa presunción
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<<iuris tantum>> de inculpabilidad, que como tal es sólo [...] una verdad interina
(S. de 26-6-1991, RJ 1991\4824).
(25) y, en consecuencia, no cabe sino aplicar, <<mutatis mutandis>>, los argumentos contenidos al efecto en los Fundamentos Jurídicos Tercero o Cuarto de la sentencia de instancia -que se dan por reproducidos y que aceptamos en su integridad- (S. de 12-6-1997, RJ 1997\4821).
(26) y es evidente que una asociación de estas características no está comprendida
en ninguno de los supuestos que con carácter de <<numerus clausus>> establece
el art. 152 LPL [...], pues no es un sindicato, ni una asociación empresarial (S. de 36-1996, RJ 1996\4870).
(27) La parte recurrente pretende hacer presente la incongruencia de unos razonamientos que figuran en la sentencia recurrida con el carácter de <<obiter dicta>>,
y en una interesada interpretación de la voluntad contractual de las partes litigantes (S. de 25-6-1990, RJ 1990\4891).
Las unidades fraseológicas del español han despertado, en los últimos años, el interés de lingüistas y lexicógrafos y han sido objeto de diversas propuestas taxonómicas.
Es casi general la opinión que constata la existencia de criterios muy dispares no solo
respecto al término que debe aglutinar estos tipos de combinaciones de palabras, sino
también respecto a las características lingüísticas de las mismas. García-Page (2004: 23-79), después de revisar los criterios que determinan los elementos que se tratan como
unidades fraseológicas y de examinar las propuestas de clasificación, establece unas
notas distintivas y adopta una clasificación, que son las que seguimos como pauta. En
función de los postulados de este autor, los rasgos caracterizadores de estas unidades
son: la pluriverbalidad (están compuestas de dos o más palabras), la fijación (están fijadas en el transcurso del tiempo), la estabilidad (permanecen en su estructura) y la
inmodificabilidad (no se pueden transformar o cambiar). Desde el punto de vista
semántico, se caracterizan por denominar, con gran precisión y concisión (principio de
la economía del lenguaje), conceptos que se pueden expresar con una traducción casi
literal (ad extra ‘hacia fuera’, ad intra ‘hacia dentro’, animus injuriandi ‘intención de
injuriar’, erga omnes ‘frente a todos’) o con una explicación de cierta extensión, que
puede contener matices diferentes en función de las obras consultadas, como se puede
ver en el caso de la locución <<apud acta>>3. De acuerdo con la información gramatical incluida en los artículos lexicográficos del DEA (1999) y del DRAE (2001), distinguimos estas clases que presentamos por orden de mayor a menor número: locuciones
adverbiales (ab initio, ad cautelam, ad extra, ad intra, ad libitum, a posteriori, a
priori, apud acta, a radice, a sensu contrario, de facto, ex novo, ex officio, ex post facto,
in fine, in genere, in situ, ipso iure, iuris et de iure, iuris tantum, motu proprio, muta3 Esta locución presenta estas definiciones: (a) “Según consta en acta unida al expediente” (DEA,
1999, I: 492); (b) “Acción judicial que consta por acta unida al expediente de que se trate. Mecanismo
de concesión de la representación de las partes mediante declaración de voluntad en tal sentido ante el
Juzgado o Tribunal” (Fonseca-Herrero, 1999: 126); (c) “Acta unida a determinado expediente. Poder para
representar a alguien” (Vicén, 2002: 25); (d) “Se denomina así a la medida cautelar en cuya virtud el
imputado que se encuentra en libertad provisional, tiene la obligación de comparecer en el lugar y en
los días que se le indiquen [...] / Con esta expresión también cabe referirse a una forma de otorgamiento
del poder para pleitos” (Fernández, 2002: 90).
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tis mutandis, per saltum, per se, prima facie, ...), locuciones adjetivas (a quo, ad cautelam, ad quem, ad solemnitatem, erga omnes, inter vivos, pro forma, pro indiviso,
sine qua non, sub judice, sui generis, ...) y locuciones nominales (animus injuriandi;
conditio sine qua non; dura lex, sed lex; modus operandi; non bis in idem; numerus
clausus; obiter dicta). Hay que destacar que una misma unidad (ad cautelam) puede
ser locución adjetiva, en “testamento <<ad cautelam>>”, o locución adverbial:
(28) Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, todo ello con expresa imposición de costas y pérdida del depósito de nueve mil pesetas constituido, debiendo
acordarse la devolución del de veinticinco mil pesetas que se constituyó <<ad cautelam>> (S. de 26-6-1987, RJ 1987\4821).

2. Voces y locuciones latinas de la terminología jurídica
La lengua especializada de la jurisprudencia “atesora un acervo particular de palabras y conceptos sedimentados por la actividad de conocimiento intelectual y la experiencia jurídica inmemorial de los grupos humanos” (Prieto, 1996: 116). Para expresar
ese acervo particular de conceptos se utilizan palabras y locuciones latinas, exclusivas
de la terminología jurídica, que son objeto de estudio en los diccionarios especializados o técnicos; es habitual que en estas publicaciones se incluya una nota aclaratoria
en el texto definidor, para destacar que su uso está reservado a determinados ámbitos,
como el Derecho Penal ( aberratio ictus, animus damnandi, exceptio veritatis, iter criminis, societas scaeleris, vis in re,...), el Derecho Internacional Privado (lex fori regit
processum, lex loci delicti commissi, lex rei sitae, lex societatis,...) o el Código Civil
(artículo mortis, ex re recta, ...). Estas locuciones presentan las mismas características
formales que las reseñadas en el apartado anterior para las voces que forman parte del
léxico general, y se utilizan para expresar una conclusión, proponer una regla, invocar
principios del Derecho o alegar doctrinas.
Para adaptar estas unidades a la lengua nativa, los magistrados anteponen un determinante a la palabra ( la contradictio, el factum, la illatio, el petitum, el probatum,
la vis,...) o a la locución nominal (la exceptio plurium litisconsortium, una fictio legis,
el iter criminis, la mens legis, ...), fenómeno característico de las situaciones en que
una lengua “clásica” distinta de la nativa acumula las funciones de prestigio, y las suelen destacar tipográficamente con el uso de comillas angulares. Con este procedimiento,
se va a las raíces del Derecho y se mantiene la precisión jurídica4, lo cual no obsta para
que, en ocasiones, se incorpore la traducción, con el fin de cumplir el principio constitucional de que las sentencias sean claras, congruentes, precisas e inteligibles para los
litigantes: “un <<animus nocendi>>, o de dañar” (S. de 8-6-1992, RJ 1992\4867), “la
llamada <<exceptio non rite adimpleti contractus>> o <<excepción de contrato>> no
4 La locución <<actio communi dividundo>> siempre será más concisa y precisa que interpretaciones o definiciones como: (a) “la <<facultad de obtener la división de la cosa común, y, consiguientemente, la transformación de su derecho por cuota de dominio en propiedad exclusiva sobre la parte de
la cosa que la división habrá individualizado con carácter irrenunciable>>” (S. de 11-6-1988, RJ 1988\
4889); (b) “Acción por la que el copropietario o socio solicita la división de la cosa común y el cese del
estado de comunidad de bienes” (Fonseca-Herrero, 1999: 114), (c) “Concesión al propietario para efectuar la división de la cosa común” (Vicén, 2002: 14).
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cumplido adecuadamente” (S. de 8-6-1996, RJ 1996\4833), “la denominada <<mutatio
veritatis>>, o voluntad de alterar la verdad” (S. de 12-6-1997, RJ 1997\4891), “una sola
cosa no prueba sino el conjunto de todas ellas (<<Omnia probant quod non singula>>”
(S. de 25-6-1991, RJ 1991\4810), “no es más que la <<restitutio in pristinum>>, esto es,
la reintegración de la situación jurídica previa a la comisión del delito” (S. de 4-6-1993,
RJ 1993\4816).
Los ejemplos de palabras y locuciones, especialmente las locuciones nominales,
constituyen casi la mitad del conjunto que constituye nuestro corpus, por lo que realizamos una selección de los tipos más frecuentes, que agrupamos así: (a) palabras, que
en un alto porcentaje denotan acciones, eventos o cualidades/estados ( la contradictio,
la illatio, el petitum, la potestas, el probatum, la ratio, la usucapio, la vis, ...); (b) locuciones nominales, con estructuras muy diversas (N+N; N+A; A+N; N+V; N+ prep+N;
N+prep+A, ...); (c) locuciones adverbiales, y (d) locuciones oracionales con sujeto y
predicado oracional. Entre los casos de nombres latinos ‘nativizados’ con la anteposición de un determinante, cabe mencionar los siguientes:
(29) siendo inocua la <<contradictio>> cuando su objeto aparezca intrascendente
en el caso examinado, no influyendo en la determinación de la infracción criminal
ni en la responsabilidad en juego de los sujetos encausados (S. de 9-6-1997, RJ
1997\4876).
(30) El motivo no puede prosperar, ya que el <<factum>> de partida respecto a las
deficiencias acontecidas en la ejecución de las obras, y la calificación que de las
mismas efectúa la Sala sentenciadora (S. de 11-6-1994, RJ 1994\4810).
(31) No sólo por razones de fondo, pues bastaría para ello con recordar la reiteradísima doctrina de esta Sala en orden a la <<illatio>> como punto de partida para
estimar la consumación, sino por falta de practicidad de los motivos (S. de 16-6-1987, RJ 1987\4818).
(32) la jurisprudencia constitucional exige con carácter básico que para desvirtuar
la indicada presunción <<iuris tantum>> de inculpabilidad la prueba de cargo o
incriminatoria, cuyo <<onus>> de aportación incumbe a la/s parte/s acusada/s, sólo
resulta eficaz la prueba practicada en el acto del plenario (S. de 5-6-1993, RJ 1993\
4844).
(33) Con la finalidad de recoger los datos necesarios que permitan calificar la naturaleza jurídica de la relación que une a las partes o en su caso, el contenido de lo
solicitado en el <<petitum>> de la demanda (S. de 26-6-1989, RJ 1989\4842).
(34) La <<potestas>> reglamentaria es, pues, un poder jurídico que participa en la
elaboración del ordenamiento, de suerte que la norma reglamentaria queda integrada en el mismo (S. de 11-6-1992, RJ 1992\4874).
(35) ello no aparece acreditado en el <<probatum>>, antes al contrario el relato histórico en su apartado 16 describe que <<los acusados en representación de “Prohuber, SA”, concertaron el 23 de abril de 1990 póliza de seguro de afianzamiento
colectivo (S. de 17-6-1997, RJ 1997\4841).
(36) Tal pronta efectividad ha sido, sin duda, un elemento componente de la
<<ratio>> del artículo 116 de la Ley de Procedimiento Laboral y de la necesaria y
ya aludida reforma de 1994 en esta materia (S. de 3-65-1996, RJ 1996\4876).
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(37) La consecuencia jurídica de lo indicado a los efectos de la <<usucapio>> no
puede ser otra, que la de [...] el plazo a tener en cuenta para el juego de referida
institución no es el de los diez años (S. de 7-6-1988, RJ 1988\4824).
(38) al patentizarse una intención de yacimiento, no sólo solicitada con palabras,
sino pretendida con una fuerza, tras el rechazo por la joven de tal pretensión, empleo
de la <<vis>>, pese a la resistencia de la víctima (S. de 9-6-1992, RJ 1992\4900).
Las locuciones nominales latinas tienen estructura de SN y equivalen funcionalmente a un sustantivo; en su estructura aparecen, en primer lugar, las encabezadas por
un sustantivo seguido de otro sustantivo (N+N, en caso genitivo) (fictio legis, iter criminis, mens legis, necessitas deffensionis, pactum fiduciae, pactum scaeleris, quaestio
facti, quaestio iuris, ratio legis, usus fori, ...) o un sustantivo seguido de un gerundio
(N+gerundio, en caso genitivo) –especialmente abundantes son las constituidas por
nombres como animus (a. adiuvandi, a. laedendi, a. lucrandi, a. necandi, a. nocendi,
a. utendi), causa (c. expropiandi, c. petendi), ius (i. aedificandi, i. puniendi, i.
variandi), onus (o. probandi), potestas (p. variandi), ratio (r. decidendi) o thema (t.
probandi). Las locuciones del tipo animus necandi se emplean especialmente para
juzgar conductas (éstas no se pueden ‘pesar’ ni ‘medir’, aunque sí se pueden valorar).
A mayor distancia, figuran las que adoptan el esquema A+N (ficta confessio) o N+A
(ius singulare), N+participio (interpretatio abrogans), N+prep+N o N+prep+A (contradictio in terminis, legitimatio ad causam, reformatio in peius, restitutio in pristinum), o formas más complejas, difíciles de reducir a un modelo:
(39) la diferencia entre ambas conductas típicas se halla en que el supuesto del
encubrimiento se está en presencia de un <<animus adiuvandi>>, en tanto que la
receptación exige la presencia de un aprovechamiento propio o <<animus lucrandi>>
(S. de 28-6-1991, RJ 1991\4838)
(40) el motivo quiere entrar en la descalificación del juicio de intenciones asumido
por la instancia para deducir indiciariamente el propósito de matar y no un simple
<<animus laedendi>> como el recurrente pretende (S.de 10-6-1993, RJ 1993\4868)
(41) La intención que guió a la procesada, no puede ofrecer duda, que fue el de
causarle la muerte, y ello, por las circunstancias concurrentes en la ejecución del
hecho que demuestra el <<animus necandi>> en la recurrente (S. de 27-6-1991, RJ
1991\4828).
(42) hay que añadir ahora que el delito (como la falta de daños) exige, desechados
los cometidos por culpa, un <<animus nocendi>>, o de dañar, ausente en los procesados que no causaran los desperfectos relatados (S. de 8-6-1992, RJ 1992\4867).
(43) en el supuesto contemplado falta el requisito inexcusable de una verdadera
<<causa expropiandi>> amparadora de las actuaciones desarrolladas (S. de 10-61994, RJ 1994\4836).
(44) se omite, lógicamente, al Ayuntamiento y la de la <<causa petendi>>, que se
apoya no en acto de <<imperium>>, como todo acto administrativo entraña, sino
en la libérrima adoptada contractualmente (S. de 15-6-1994, RJ 1994\4823).
(45) declara nulo y, al mismo tiempo resuelto, el referido contrato, con la evidente
<<contradictio in terminis>> que, en el plano técnico-jurídico, ello entraña (S. de
14-6- 1988, RJ 1988\4877).

602

EL LATÍN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL

(46) la llamada <<exceptio non rite adimpleti contractus>> o <<excepción de contrato>> no cumplido adecuadamente, opuesta por el deudor que retiene la integridad de su prestación cuando el acreedor ha cumplido sólo en parte o de un modo
defectuoso, puede resultar contraria al principio de buena fe en la contratación (S.
de 8-6-1996, RJ 1996\4833).
(47) como en el anterior apartado se apuntó, el demandado opuso la llamada por
la doctrina <<exceptio plurium concubentium>> al alegar que la actora, en los días
críticos de la concepción, tuvo, o al menos pudo tener acceso sexual con una tercera persona (S. de 27-6-1987, RJ 1987\4825).
(48) al haber sido llamados todos los colindantes al juicio, no entra en juego la
<<exceptio plurium litisconsortium>>, porque el hecho de que la demanda se haya
deducido contra unos sujetos identificados y otros inciertos era la única respuesta
a la incertidumbre de la actora (S. de 21-6-1997, RJ 1997\4887).
(49) Para la estimación de la <<exceptio res iudicata>>, o de la reclamación y protesta formulada en este sentido por cualquiera de las vías procesales dichas, es
necesario que entre el proceso terminado mediante resolución firme y definitiva y
el nuevo juicio exista una serie de condicionantes (S. de 20-6-1997, RJ 1997\4853).
(50) La sentencia utiliza también como argumento la <<ficta confessio>> que autoriza el artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (S. de 9-6-1995, RJ 1995\4879).
(51) no quiere decir que haya de entenderse que la necesidad no pueda prolongarse más de ese tiempo, lo cual equivaldría a establecer una <<fictio legis>>, en
contra de la posible realidad, ficción que, desde luego, no se encuentra en la normativa que se considera (S. de 21-6-1989, RJ 1989\4827).
(52) lo que supondría una <<interpretatio abrogans>> contraria al principio de vigencia de las normas y, en definitiva, una violación de la sumisión del poder judicial
al imperio de la Ley ordenada por nuestra Constitución (S. de 27-6-1991, RJ 1991\4827).
(53) Tentativa y frustración coinciden en tanto representan formas imperfectas de
ejecución del delito. En el <<iter criminis>> una de sus fases o etapas, es la denominada conato o delito imperfecto o intentado (S.de 27-6-1991, RJ 1991\4828).
(54) Representa, este conjunto de actitudes y de actuaciones, la provocación de una
situación de inseguridad en el ejercicio del <<ius aedificandi>> [...] reconocido por
la Administración demandada (S. de 2-6-1992, RJ 1992\4809).
(55) con una particularidad, frente a otro tipo de procesos, que sólo a través del
proceso penal puede realizarse, es decir, transformarse en realidad jurídico-social el
derecho penal sustantivo, es decir, el <<ius puniendi>> (S.de 24-6-1991, RJ 1991\4798).
(56) ha de admitirse que, en las expropiaciones legislativas, la Ley singular expropiatoria suprima o introduzca restricciones al derecho de reversión sobre los bienes o derechos expropiados, siempre que las determinaciones que contenga esta <<ius singulare>> se acomoden a la finalidad de la expropiación (S. de 5-6-1993, RJ 1993\4872).
(57) a través del mecanismo de revisión de los planes de ordenación, con el amplio
alcance que se establece en el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento [...]
soporte jurídico del <<ius variandi>> que se ha utilizado para la emisión del acto
ahora recurrido (S. de 6-6-1990, RJ 1990\4806).
(58) desvirtúa las apreciaciones probatorias y conclusiones fácticas sentadas en el
Quinto de los fundamentos de derecho de la resolución impugnada en orden a la
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falta de <<legitimatio ad causam>> de dicha recurrente para impugnar de nulidad
el registro del Modelo de Utilidad (S. de 9-6-1988, RJ 1988\4811).
(59) no es aplicable al supuesto de actual referencia, si sirve como indicativo de la
<<mens legis>> del artículo 124.1 antes citado, ya que en aquélla y al respecto se
recoge la doctrina jurisprudencial establecida al efecto. (S. de 15-6-1995, RJ 1995\4818).
(60) implique [...] el que la sentencia haya incurrido, efectivamente, en una incongruencia por exceso [...] o en una <<mutatio libelli>>, pues, dirigida la pretensión
inicial de la obligada tributaria a obtener la <<anulación>> de la liquidación [...]
no se ha planteado, <<ex officio>>, por la Sala <<a quo>> (S. de 6-6-1996, RJ
1996\4814).
(61) El delito de falsedad documental [...] requiere esencialmente la conciencia de
la denominada <<mutatio veritatis>>, o voluntad de alterar la verdad por medio de
una acción a través de la cual se ataca a la fe pública (S. de 12-6-1997, RJ 1997\4891).
(62) requiere como requisitos imprescindibles para su admisión, una agresión ilegítima, que en el supuesto aquí enjuiciado es bien notoria y una << neccessitas deffensionis>>, que así mismo resulta innegable (S. de 5-6-1992, RJ 1992\4858).
(63) Ese precepto no contiene norma valorativa de prueba y sólo puede ser alegado, como infringido en casación, cuando el Juez hubiese alterado indebidamente
el <<onus probandi>>, pero no se altera el principio de distribución de la carga de
la prueba (S. de 25-6-1996, RJ 1996\4853).
(64) No se ha probado que [...] exista algún otro documento en que conste acreditado el supuesto <<pactum fiduciae>> y los términos del mismo, ni siquiera se
afirma que haya sido pactado en forma verbal (S. de 9-6-1988, RJ 1988\4809).
(65) partiendo del <<pactum scaeleris>> que determinó la plural y unitaria intervención de los procesados, en un trazado y aceptado reparto de <<roles>>, hubo
una coadyuvancia manifiesta (S.26-6-1991, RJ 1991\4815).
(66) es de observar que tanto los informes de la Abogacía del Estado como el del
Ministerio Fiscal, si bien en éste con matices, se inclinan por la primera solución
aplicando el principio civil de la <<perpetuatio iurisdictionis>> (S. de 3-6-1996, RJ
1996\4838).
(67) la propia doctrina jurisprudencial ha limitado a los de orden económico o al
contenido de la función a realizar, pero no cabe alegar expectativas que entran de
lleno en la <<potestas variandi>> de la Administración (S. de 9-6-1992, RJ 1992\4794).
(68) la determinación de cuál de los contratantes es el que primeramente ha infringido el contrato, además de ser una <<quaestio facti>> [...] también puede constituir
una <<quaestio iuris>> cuando la base para la determinación del incumplimiento
esté [...] en la trascendencia jurídica de estos actos (S.de 20-6-1990, RJ 1990\4799).
(69) La sentencia aquí recurrida basa la <<ratio decidendi>> de su pronunciamiento
estimatorio de la demanda exclusivamente en la consideración de que el artículo 7
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido de 24 de diciembre de 1964
(S. de 8-6-1996, RJ 1996\4830).
(70) como infracción de los principios fiscales de especialidad y concreción que son
la base de este tributo y la <<ratio legis>> de su existencia y constituyen la premisa
necesaria para fijar exactamente el incremento de valor experimentado por cada terreno (S. de 6-6-1997, RJ 1997\4814).
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(71) Si bien en virtud del principio que prohíbe, en la vía de recurso, aplicar la
<<reformatio in peius>>, entendió procedente mantener la cifra señalada en el
acuerdo impugnado (S. de 14-6-1994, RJ 1994\4855).
(72) La declaración de esta nulidad no es más que la <<restitutio in pristinum>>,
esto es, la reintegración de la situación jurídica previa a la comisión del delito. (S.
de 4-6-1993, RJ 1993\4816).
(73) sin que sea preciso que los configure separadamente y epigrafiados como párrafos independientes, que además y aunque no esté prohibido, no está en consonancia con el <<usus fori>> (S. de 30-5-1992, RJ 1992\4831).
(74) Y ello claramente no ocurre en este caso porque el <<thema probandi>> no
era otro que el de tratar de mostrar la falta de presencia del acusado en el lugar (S.
de 20-6-1995, RJ 1995\4848).
Las escasas locuciones adverbiales acogen construcciones como:
(75) mereciendo idéntica consideración la invocación que, <<in fine>>, se hace al
principio procesal <<in dubio pro operario>> cuya pretendida conculcación, en
cualquier caso nunca canalizable por la vía del error de hecho, resulta, en este caso,
claramente inadmisible (S. de 27-6-1989, RJ 1989\4851)
(76) el aforismo <<in dubio pro reo>> es un principio general del derecho que se
impone como norma dirigida al juzgador para que, al hacer uso de la valoración en
conciencia de las pruebas practicadas se incline, en caso de duda sobre su virtualidad probatoria, por la solución más favorable al acusado (S. de 24-6-1991, RJ
1991\4802).
Las locuciones oracionales presentan la estructura sintáctica de una oración con
sujeto y predicado oracionales, aparecen en una proporción interesante y se utilizan,
casi preferentemente, para invocar principios generales del Derecho o reglas (in illiquidis non fit mora; iura novit curia; pacta sunt servanda; res inter alios acta nobis,
nec nocet, nec prodest; res ipsa loquitur; tempus regit actum):
(77) El motivo segundo se articula, igualmente, por el número 4º del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y acusa infracción del principio general de derecho <<In illiquidis non fit mora>>, recogido por algunas de las resoluciones jurisprudenciales que cita (S. de 20-6-1997, RJ 1997\4885).
(78) es con vistas a lo que pudiera ser de aplicación a la controversia judicial suscitada acogiéndose al principio <<iura novit curia>> y en atención a que la naturaleza de los contratos, como es sabido, no depende del marco jurídico en que se
encasilla por las partes contratantes (S. de 30-5-1992, RJ 1992\4831).
(79) La demanda da lugar al nacimiento del proceso delimitando su objeto sin
que éste haya de verse afectado (<<lite pendente nihil innovatur>>) por modificaciones legislativas que se produzcan durante su tramitación (S.de 16-6-1993, RJ
1993\4839).
(80) siempre que no hubiere otras pruebas, preconstituidas o no, que en un todo
probatorio suficientemente justificaran la condena. Una sola cosa no prueba sino el
conjunto de todas ellas (<<Omnia probant quod non singula>> (S. de 25-6-1991, RJ
1991\4810).
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(81) y en un segundo término la denuncia del precepto genérico, recogido en el
art. 1091 del C. Civil, en cuanto sanciona el principio <<pacta sunt servanda>> (S.de
19-6-1990, RJ 1990\4795).
(82) no puede en modo alguno integrarse en el marco del <<abuso del derecho>>
o de <<contrarias a la buena fe en el ejercicio de un derecho>> como se indica en
el motivo cuarto, ni supone exacerbación del principio <<qui iure suo utitur...>> (S.
de 26-6-1987, RJ 1987\4824).
(83) es obvio que, conforme al principio general de Derecho <<res inter alios acta
nobis, nec nocet, nec prodest>>, no puede la demandante-recurrida promover una
acción aislada (S. de 15-6-1994, RJ 1994\4821)
(84) Aun sin llegar a la aplicación de la regla <<res ipsa loquitur>> es sabido por
antigua y vigente Jurisprudencia de esta Sala que el mero cumplimiento de las prescripciones reglamentarias no es bastante para exonerar de culpabilidad y responsabilidad (S. de 10-6-1988, RJ 1988\4868).
(85) Invoca el recurrente la aplicación del principio <<tempus regit actum>>, referido a la determinación de la norma aplicable al proceso en los casos de sucesión
de normas; sin embargo dicho aforismo afecta a las normas que regulan la actividad procesal (S. de 18-6-1997, RJ 1997\4847).

3. Conclusiones
El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar las voces y locuciones latinas documentadas en sentencias del TS. Las conclusiones provisionales pueden resumirse en
estas conclusiones finales:
1ª) La lengua latina conserva hasta la actualidad un aprecio singular para los operadores jurídicos, debido al prestigio que mantiene por haber servido para la confección de un Derecho regulador de las más importantes actividades humanas, por el
hecho de haber pervivido la ciencia de los jurisprudentes romanos hasta la época de
las modernas codificaciones, y por ser de gran valor, en todos los campos del Derecho, los hábitos mentales de razonamiento de los juristas de Roma.
2ª) De todas las etiquetas terminológicas, y aunque hemos documentado en alguna
sentencia el término “aforismo” (así, “el aforismo <<in dubio pro reo>> es un principio
general del derecho que se impone como norma dirigida al juzgador” (S. de 24-6-1991,
RJ 1991\4802), proponemos la denominación de “locuciones latinas”, por gozar de gran
predicamento en la tradición y en el ámbito de la filología española –es la que utiliza
el DGILE (1987: 1163-1178) en el apéndice destinado a registrar las “voces y locuciones latinas y extranjeras”– y por ser una etiqueta precisa para denominar esta clase de
unidades.
3ª) Aunque el registro lexicográfico ha sido arbitrario, parece que va en gradual
aumento en los diccionarios de las últimas décadas del siglo XX. Las clases de locuciones con mayor presencia en los diccionarios generales del español son las locuciones adverbiales, seguidas de las adjetivas y a mayor distancia aparecen las nominales.
No hemos documentado locuciones oracionales en las obras lexicográficas citadas.
4ª) El número de voces y locuciones latinas es discreto: hemos recogido un total de
doscientas cuarenta y siete. De éstas, hemos citado treinta y siete y hemos mostrado
ochenta y cinco, acompañadas con el contexto. De entre las voces y locuciones, no
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mencionadas en las páginas precedentes, habría que incluir: ad exemplum; ad futurum; aliud pro alio; a quibus; citra petita; contra legem; cum amico; cum creditore;
da mihi factum, dabo tibi ius; de lege ferenda; ex lege; ex post; ex ante; ex tunc; facta
concludentia; in eligendo; in facie iudicis; in limine litis; in procedendo; in radice; in
re ipsa; in totum; in vigilando; inter privatos; lege data; lege ferenda; lex artis; lex artis
ad hoc; lex certa; nullum crimen, nulla poena sine lege; ope legis; ope sententiae; prior
tempore potior iure; pro actione; pro tutela; quid iuris; rebus sic stantibus; testis unus,
testis nullus; usucapio libertatis contra tabulas, ...
La utilización de estas unidades se justifica porque encierran gran precisión jurídica
y concisión (principio de economía del lenguaje) y evitan, o por lo menos no facilitan,
que diferentes letrados, jueces o magistrados tengan diversas interpretaciones. Expresan conceptos básicos, muy concretos; son monorreferenciales, unívocas y universales
(“el Derecho romano es la lengua franca de los juristas europeos”, en palabras de
Miquel, 1992: 26). Y aunque existe una fuerte corriente que recomienda “evitar el uso
de expresiones que resulten de interpretación difícil, especialmente cuando podemos
decir lo mismo de una forma más llana [...] [como] las expresiones jurídicas tomadas
directamente del latín” (Duarte, 1997: 62), entendemos que el uso de voces y locuciones latinas entre los juristas no debe igualarse con el de términos de otras lenguas
modernas.
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A dupla tendência do português
para a oxitonização e a monossilabação
em comparação com o francês
Introdução
É nosso propósito tratar o problema da excepção numa perspectiva contrastiva
entre o francês e o português, pondo em relação, sempre que for possível, os níveis
fónico, sintáctico e semântico, uma vez que pensamos que um certo número de irregularidades sintácticas, aparentes no português actual, possuem uma explicação fonética.
No plano fonético, iremos mostrar que a oxitonização das palavras portuguesas,
considerada, classicamente, como excepcional, se encontra em rápida progressão e
aproxima o português do francês. Tudo isto tem incidências importantes sobre a morfossintaxe, já que o recurso ao pronome pessoal de conjugação, considerado, outrora,
como uma excepção, está, por seu turno, em vias de se generalizar.

1. A oxitonização progressiva dos vocábulos portugueses
No plano fonético, a regra geral, na nossa língua, é a acentuação na penúltima
sílaba. Toda a excepção a esta regra é, em princípio, assinalada por um acento gráfico
diacrítico, sobretudo se a palavra for proparoxítona, mas também quando se trata de
uma oxítona com final vocálica – avô (grand-père), avó (grand-mère), maré (marée),
maracujá (fruit de la passion) – ou consonântica – dinamarquês (danois). Dito isto,
uma escuta atenta da oralidade prova que muitas paroxítonas portuguesas de final
vocálica estão em vias de oxitonização, o que tende a afastar o português continental
do português do Brasil e a aproximá-lo do francês.
Observe-se o caso da palavra cidade, cuja pronúncia clássica é [si'dad«], com um e
instável no fim da palavra. Este tipo de vocábulo é classificado como paroxítono. Ora,
a pronúncia da última sílaba – átona – só se ouve, verdadeiramente, nos poemas e nas
canções, onde se mantém por razões prosódicas. Em contrapartida, na conversação
corrente, a última sílaba é apocopada, sobretudo em final absoluta: Vamos à cidade.
[vŒmzasi'dad]. Aqui, a palavra comporta-se como oxítona com final consonântica. Este
é, pelo menos, o caso do português europeu.
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No Brasil, é bem diferente, o e final é sempre articulado sob a forma [i] com uma
frequente africatização do d: [si’dadzi]. A pronúncia europeia de cidade [si’dad] e de
verdade [v«r'dad] aproxima o português do espanhol (ciudad-verdad) e do francês
(cité-vérité), onde estas duas palavras são oxítonas. A única diferença é que, em francês, a oxítona termina com final vocálica [si'te], [ve{i'te], ao passo que o d mantém-se
em português e, em espanhol, a oxítona ciudad [Cju´da(d)] articula-se com ensurdecimento progressivo do d final.
Esta queda do e instável da última sílaba tem repercussões fonológicas interessantes, nomeadamente no que concerne o se reflexivo e o s final da segunda pessoa do
singular do presente. Compare-se: Aluga-se apartamentos (On loue des appartements,
à letra: se loue des appartements) e Alugas apartamentos (Tu loues des appartements). Embora o e do reflexivo não se pronuncie, protege, de alguma forma, o
fonema /s/, que conserva o carácter de sibilante surda, enquanto que no caso do s final
da segunda pessoa, este varia em função da palavra seguinte e conhece, pelo menos,
três realizações diferentes: a sibilante sonora [z] antes de vogal, a chiante surda [S] antes
de consoante surda e a chiante sonora [Z] antes de consoante sonora. Em algumas
variantes dialectais, o s final pronuncia-se mesmo [Z] antes de vogal: [Œ’lugŒZŒpŒrtŒ'me)tuS].
O fonema /s/ só se mantém como tal, indiferente a qualquer contexto, nos casos do se
reflexivo: aluga-se barracas [Œ’lugŒSbŒ’{akŒS] (on loue des barraques) / alugas barracas [Œ’lugŒZbŒ’{akŒS] (tu loues des barraques).
Verifica-se que esta oposição fonológica apresenta um grande rendimento semântico uma vez que permite opor duas pessoas do verbo: a segunda e a terceira. Acrescente-se que a terceira pessoa com o reflexivo recebe, muitas vezes, uma interpretação
de primeira pessoa do singular ou do plural: aluga-se podendo significar «je loue» ou
«nous louons».
O e final não é a única vogal a ser apocopada na conversação corrente. O mesmo
acontece com o o. Tome-se como exemplo uma palavra bastante comum, como é o
caso de pronto (literalmente: prêt), que adorna a conversação um pouco à maneira do
francês bon. Na verdade, pronuncia-se pront’ e até pront’s [pro)tS] por parte de alguns
desportistas. Donde resulta que a oposição masculino/feminino, em princípio equipolente, pronto/pronta, funciona, na realidade, como uma oposição privativa, o que faz
com que o esquema professor/professora tenda a generalizar-se a todo o sistema (M.E. Almeida: 2000b, 20). Sendo a palavra masculina oxítona e de final consonântica
(pront’) e a palavra feminina, paroxítona de final vocálica (pronta). Assim, na oposição muit’s cont’s/muitas contas, só as palavras femininas conservam o carácter paroxitónico ao passo que as masculinas oxitonizam-se. Como, além disso, o a final tende
a centralizar-se, a marca do feminino, em português, aproxima-se um pouco do e feminino francês, tal como ele ainda se pronuncia no fim das palavras na França meridional (por exemplo, a oposição: mer/mère).
A queda progressiva da vogal final o, em português – antiga excepção tornada regra
geral –, possui inúmeras repercussões morfológicas, das quais algumas são bastante
inesperadas. Por que razão o português é a única língua românica a utilizar a palavra
francesa «pont» no feminino: a ponte? A nosso ver, a resposta reside, de facto, na apócope da vogal final não acentuada. Sejam os três vocábulos: ponta (pointe) / ponto
(point) / ponte (pont). O a final de ponta, embora enfraquecido e destimbrado, é,
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ainda assim, audível. Em contrapartida, o e de ponte tornou-se, praticamente, mudo e
o o de ponto é regularmente apocopado. Daí resulta que o par gráfico ponto/ponte se
torna indiscernível na oralidade. A única maneira de distinguir, actualmente, «pont» e
«point» é o género diferente do artigo: o pont(o)/a pont(e). Quanto à distinção, a
ponta/a pont(e), que, outrora, era uma oposição equipolente, tornou-se privativa.
Todo aquele que queira explicar a excepção portuguesa – a feminização da palavra ponte – recorrendo às mentalidades, engana-se rotundamente. Os portugueses não
vêm as pontes de maneira diferente dos outros povos da România. O género da palavra, completamente arbitrário, não possui outra função senão a de facilitar a discriminação de dois parónimos. Ao mesmo tempo, devido à apócope final, a marca de
género tende a deslocar-se para o artigo, ou melhor, o determinante, o que torna o
recurso a este cada vez mais necessário, um pouco como em francês. O que se perdeu
antes recupera-se depois.

2. O conflito entre a escrita e a oralidade: os falsos proparoxítonos da
língua escrita
A tradição gramatical portuguesa classifica como proparoxítonas um certo número
de palavras eruditas oriundas do grego, como é o caso de hipótese, síntese, metátese,
aférese. Tal visão das coisas presta-se a contestação. É certo que, em grego, estes quatro
vocábulos eruditos (‘υπόθεσις, σύνθεσις, µετάθεσις, ‘αφαί ρεσις), são proparoxítonos e conservaram o perfil proparoxitónico em latim. Também é verdade que há uma
regra gramatical, em português, que diz que todos os vocábulos proparoxítonos recebem um acento gráfico. Dito isto, se é exacto que todos os proparoxítonos recebem
em português um acento gráfico, que assinala o lugar inabitual do seu acento tónico,
o inverso não é verdadeiro, como mostra uma escuta atenta da oralidade. Com efeito,
a vogal e, sendo, sistematicamente, apocopada ou sincopada em português contemporâneo, o que se passa é que um certo número de palavras que comportem na grafia um
acento proparoxitónico se tornaram, oxítonas na prática oral. Acontece assim com as
quatro palavras gregas supracitadas, pela simples razão que os e das duas sílabas finais
desaparecem, pura e simplesmente, da articulação da palavra: hipót(e)s(e), sínt(e)s(e),
metát(e)s(e), afér(e)s(e). Pronuncia-se, pois, na verdade: [i-’p ts], [si)-’ts], [mi- -’tats], [Œ-’fErs].
c

a) O choque das consoantes
A apócope e a síncope do e produzem um outro efeito ligado ao precedente: o
choque de várias consoantes na última sílaba acentuada. Assim, quando se utilizam todas
estas palavras de origem grega no plural – hipót(e)s(e)s, sínt(e)s(e)s, metát(e)s(e)s,
afér(e)s(e)s – em todos os casos temos o encontro de três consoantes: a dental surda
[t], a sibilante [s], e a chiante final [S], que marcam o plural.

b) Os efeitos de assimilação
Em todos estes vocábulos de origem grega, o s intervocálico das duas últimas sílabas
é sonoro, em conformidade com a regra habitual, tal como em francês e contrariamente
ao que se passava em grego em que o sigma se pronunciava como uma sibilante surda.
Mas com a queda do primeiro [«], o [z] entra em contacto directo com a surda [t] e, através da assimilação progressiva, torna-se também surdo. Ficamos, então, com uma
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sequência de três consoantes surdas [t], [s], [S], que são difíceis de pronunciar. Em português actual, a sequência [S], [s], em piscina, tende a simplificar-se em [S]. Por conseguinte, o [s] entalado entre o [S], marca do plural, e o [t] precedente tende a desaparecer.

3. Que pensar da alergia do português aos recontros de consoantes?
Ao passar do latim para o português, um determinado número de grupos de consoantes foram simplificadas. Assim, september deu origem a Setembro, october deu
Outubro, doctor tornou-se doutor. Uma certa inércia ortográfica faz com que se continue, no entanto, a escrever director, objecto, recepção enquanto, na verdade, se pronuncia: [dirE’tor], [ ’bZEtu], [rsE’sŒ)w].
A consoante oclusiva – [k] ou [p] – que fechava a primeira sílaba desapareceu, pura
e simplesmente, da pronúncia, mas deixou vestígios: antes de cair abriu o e precedente,
e essa abertura do e é o único sinal que manifesta a presença virtual dessa consoante,
que só existe na escrita, onde conserva um valor etimológico. Os raros casos de pronúncia do c antes de t estão ligados a um esforço de desambiguização como acontece
na palavra facto. Se esta seguisse a regra geral de simplificação consonântica, já não se
poderia distinguir o facto (le fait) de o fato (le costume, le tailleur). Foi o que se passou
no Brasil, onde a perfeita homonímia entre os dois termos levou ao desaparecimento
de fato, com o sentido de costume em francês, e à sua substituição por terno.
Se é verdade que o português evita os recontros de consoantes no interior da palavra quando elas são de origem etimológica, não é menos verdade que as inúmeras síncopes e apócopes que recaem sobre o e instável originam, no fim de contas, acumulações de consoantes, nomeadamente no final da palavra, em particular no caso de oxitonização. Assim, no singular, as palavras terminadas em consoante, é suposto, no plural,
terem uma vogal de apoio entre a última consoante e o s do plural. É o caso de juiz
que tem como plural juízes. Na verdade, este e de apoio é, sobretudo, virtual e não
tem existência fora da grafia pois, de facto, pronuncia-se [ZuizS]. Num vocábulo como
português, que termina com o som [S], interpõe-se, no plural, entre os dois s um e dito
de apoio: portugueses [purtu’gezS]. Na realidade, este e não se ouve, mas tem como
efeito indirecto modificar a articulação do primeiro s fazendo dele uma consoante intervocálica pronunciada [z] como no feminino portuguesa [purtu’gezŒ]. No plural, esta
palavra pronuncia-se portuguesas [purtu’gezŒS] com um a final destimbrado mas audível, ao passo que, no plural masculino, não é perceptível qualquer som vocálico entre
os dois s, a única diferença é que o primeiro se pronuncia [z] e o último [S]. Temos,
pois, a sensação que este famoso e de apoio não tem outro papel senão o de tornar
sonoro o s virtualmente intervocálico de portugueses e de o transformar em [z].
c

4. A verdadeira alergia dos lusófonos às colisões de vogais
Uma vez mais, a ortografia portuguesa é enganadora visto que, contrariamente à do
francês, não assinala as elisões através de apóstrofes, salvo em poesia, para facilitar a
contagem das sílabas, mas é um artifício para ajudar à dicção, pelo facto de o apóstrofe não fazer parte dos sinais de pontuação do português. É verdade que ele se utiliza, por vezes, nos romances quando o autor dá a palavra a pessoas do povo. Mas é
um pouco enganador pois isso leva a crer que só as classes populares utilizam a elisão ao passo que, na verdade, ela é praticada por toda a gente.
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Tome-se como exemplo o advérbio interrogativo como? (comment?). Por vezes, utiliza-se esta palavra isoladamente numa pergunta para convidar o alocutário a explicar-se. Neste caso, como? é tratado como um vocábulo paroxítono clássico mas há que
convir que esta maneira de interrogar não é comum e pertence a um nível cuidado de
língua. A maneira normal de pedir um acréscimo de explicação é a forma diga?, conjuntivo de cortesia, de terceira pessoa que se pode traduzir pelo francês dites?.
A utilização, relativamente, rara de como? na categoria de palavra-frase justifica a
manutenção do o final na escrita e a ideia de que este termo é um paroxítono.
Apesar disso, na prática, como é regularmente seguido dos dois verbos «être», quer
como é? (comment c’est?), quer como está? (comment ça va?). Mas, na maioria das
vezes, utilizam-se interrogações de forma enfática, do tipo: como é que está? E, neste
caso, o o de como elide-se antes da vogal acentuada é. Logo, não há hiato. Como
também não há entre o e de que e a vogal inicial de está. Cai o primeiro e o segundo
visto que, na prática habitual, está sofre uma aférese reduzindo-se a ‘stá quando não
é a ‘tá. No presente contexto, o [S] mantém-se mas a produção real é [kmE’kSta].
Donde resulta que, palavras que são dissilábicas na escrita, se tornem monossilábicas na oralidade e se resumam, frequentemente, à sílaba acentuada. Este exemplo
mostra bem que a supressão da colisão de vogais produz, inevitavelmente, colisão de consoantes, o que não é de todo conforme ao que se ensina nas gramáticas
tradicionais. Como mostra a transcrição fonética da frase precedente, temos um encontro de três consoantes com a sequência [kSt].

5. A iotização do e nas sílabas subtónicas
Quando o e de que não é elidido, fecha-se em i. É o que se passa na construção
escrita à maneira clássica: o que é que há? (qu’est-ce qu’il y a?). Na prática, o que se
ouve é [kE’kja?]. O suporte vocálico inicial [u] desaparece. O e do primeiro que elide-se antes de é, como no exemplo anterior. Em contrapartida, antes de há, o e do
segundo que não sofre elisão e modula-se em i. Contudo, não existe hiato entre o i e
o a, visto que entre ambos se interpõe um yod de transição. Embora a sequência dos
morfemas seja diferente, faz lembrar, de forma estranha, o francês popular qu’est-ce
qu’il y a, pronunciado [kEski’ja?], e até, por vezes, [kEkija] nos meios em que também
se diz [kEkty’fE?]. Apesar de haver uma grande diferença a nível das grafias portuguesa
e francesa, chega-se a produções fónicas espantosamente próximas. As cinco sílabas da
escrita (o que é que há) – que correspondem a cinco monossílabos – reduzem-se a
duas sílabas orais [kE-’kja?]. Quando as crianças se batem, a fórmula pode ainda simplificar-se em [kE-’ka?]. Chegamos a dois vocábulos oxítonos com a mesma estrutura
silábica (consoante + vogal acentuada). A fórmula mais usual é, porventura, a sequência Mas afinal o que é que há? que dá em transcrição [mŒzŒfi’nal-’kE-’ka?], que apresenta uma sequência de três blocos oxitónicos.

6. O falso e protético do português
Compare-se o italiano stipulare e o português estipular, (ambos oriundos do latim
stipula–ri). Dir-se-ia que o -e final de um se transportou para a inicial do outro. É, evidentemente, uma ilusão gráfica. O e- protético do português existiu, sem dúvida, no
passado, tal como em espanhol, mas manteve-se nesta língua, ao passo que, em por-
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tuguês, ele tem apenas existência ortográfica, já que, na verdade, se ouve [Stipu’lar]. A
apócope da vogal final transformou o vocábulo paroxítono latino em oxítono lusófono
e a aférese do e- protético faz com que se encontre, lado a lado, nas mesmas sílabas
as consoantes [S] e [t], exactamente como em latim ou em italiano, com a diferença de
que o s inicial do português é chiante antes de t.
A transcrição oficial faz preceder o [S] inicial de um [ö] traçado. Isto explica-se, em
parte, pelo cuidado de tomar em consideração a pronúncia brasileira. O traço sobre o
i pode ser entendido como uma espécie de símbolo icónico que significa que a vogal
é susceptível de ser suprimida.

7. Os progressos da monossilabação
O efeito acumulado das aféreses, das síncopes e das apócopes origina, em português, a formação de um importante número de monossílabos. O fenómeno não é novo.
Muitos dissílabos latinos, cuja estrutura silábica se manteve, em italiano e em espanhol,
transformaram-se em monossílabos na língua portuguesa. Assim, o latim pes, pedis dá
origem ao português pé, após a apócope do -m do acusativo pedem, a síncope do -dintervocálico e a crase dos dois e fechados que originam um [ε] aberto. Um fenómeno
comparável, mas um pouco mais complexo, observa-se na passagem do latim para o
português das palavras rana, que deu origem a rã (grenouille), e lana, que deu origem
a lã (laine). Primeiro, houve a apócope do –a, depois a nasalação da vogal sob o efeito
do n e, finalmente, a queda desta última consoante. O dissílabo paroxítono do latim
deu origem, nos três casos, a um oxítono monossilábico.

8. As incidências morfossintácticas da oxitonização
O processo de oxitonização, observável a todos os níveis, tem efeitos gramaticais
um pouco inesperados. A partir do momento em que a primeira pessoa do presente
do verbo pensar, a saber, penso, se pronuncia pens’, a queda da flexão leva, inevitavelmente, ao recurso do pronome pessoal eu, que tende a cliticizar-se à semelhança
do je francês. O apelo ao pronome pessoal sujeito, antes do verbo conjugado, figurava
como excepção na abordagem clássica da língua, mais atenta à sua realidade gráfica do
que à sua realidade fónica. Evidentemente, no plano da grafia, o português apresenta
uma rica flexão verbal – ainda mais rica do que a do espanhol. E esta riqueza flexional parece tornar supérfluo o apelo ao pronome pessoal sujeito, ao qual se recorre,
excepcionalmente, nos casos de forte ênfase do sujeito ou, mais raramente, de ambiguidade de pessoa. Nesta visão tradicional das coisas, é grande a oposição entre o português e o francês onde, devido a uma flexão enfraquecida, o recurso ao pronome pessoal se tornou tão automático como nas línguas germânicas.
Mas esta visão das coisas é, quando a analisamos, tão inadequada para o português
como para o francês. Como M. Maillard, muitas vezes, disse, é um erro considerar-se
je, tu, il, on etc. como constituintes sujeitos. Também não são verdadeiros pronomes
no sentido forte do termo uma vez que não ocupam uma posição nominal. Se aceitarmos com ele (Maillard, 1991: 228 et 244) e Berrendonner (1991: 126), considerá-los
como simples flexifs de personne (M. Maillard & M.-E. Almeida, 2000: 187), então o
contraste entre o português e o francês atenua-se bastante, pois, nas duas línguas, o
verdadeiro sujeito é também, frequentemente, implicitado e não há mais servidão sub-

616

A DUPLA TENDÊNCIA DO PORTUGUÊS PARA A OXITONIZAÇÃO E A MONOSSILABAÇÃO
EM COMPARAÇÃO COM O FRANCÊS

jectal em francês do que em português. O que permanece verdadeiro, é que o morfema pessoal (eu, tu, ele, eles...) ora funciona como pronome de corpo inteiro ora como
simples flexif d’avant (M.-E. Almeida, 2000a: 25 et 59-60), ao passo que o francês opõe,
dois a dois, a série dos flexivos e a dos pronomes (je-moi, tu-toi, il-lui, ils-eux...). Vê-se por aqui que um simples fenómeno fonético, o facto da vogal final se tornar muda,
tem repercussões sobre a economia geral do sistema ao nível morfológico e morfossintáctico.

Conclusão
Em jeito de conclusão, a prática sistemática das aféreses, das síncopes e das apócopes vocálicas faz com que o português se distinga, fortemente, das duas outras línguas românicas do sul.
O espanhol pratica pouco a aférese e o verbo estar (être), na terceira pessoa do
singular do presente pronuncia-se está com todas as letras, conservando o seu perfil
dissilábico, enquanto que, em português, está se reduz a ‘stá e até, muitas vezes, a ‘tá.
O italiano, contrariamente ao português, utiliza pouco a apócope e conserva o e
final dos infinitivos (stare, legere, dormire), assim como o e final das palavras em -ale
e -ile: generale, possibile, facile.
O português pratica também a síncope. Ao vocábulo settimana italiano corresponde o vocábulo semana português, pronunciado, na verdade, [’smŒ-nŒ] em duas
sílabas. Uma palavra quadrissilábica como generale tem como equivalente português o
dissilábico geral, ao mesmo tempo simplificado e oxitonizado.
O nosso idioma é uma língua em reestruturação permanente, simultaneamente
muito próxima do latim e muito afastada da língua mãe, precisamente por causa desses
dois fenómenos estreitamente ligados que são a oxitonização e a monossilabação. O
português afasta-se, assim, cada vez mais dos sistemas que lhe são mais próximos, o
português do Brasil e o espanhol. Curiosamente, os portugueses continuam a compreender o espanhol e as variantes brasileiras, mas o inverso não é verdadeiro. À excepção dos galegos, os espanhóis já não compreendem o português. Os próprios brasileiros têm necessidade de legendas para compreender os filmes e as telenovelas oriundas de Portugal.
Embora sobre inúmeros pontos o português continental se aproxime do francês,
com o qual partilha muitos traços em comum, quer fonológicos quer fonéticos, isso não
facilita contudo a intercompreensão pois os franceses só dificilmente conseguem relacionar a grafia com a fonia do português. Muitas vezes, a pronúncia da palavra francesa e da portuguesa são bastante próximas, mas o francês pronuncia o que lê e não
consegue fazer-se compreender, uma vez que se deixa cair nos efeitos enganadores da
ortografia portuguesa. Já com o italiano e o espanhol, cuja escrita, sem ser fonológica,
tende, no entanto, para uma certa homologação dos planos fónico e gráfico, o problema não se coloca.
Apesar dos esforços consideráveis levados a cabo, na lusofonia, para simplificar a
ortografia, aparentemente, esta nunca chegará a aproximar-se do ideal fonológico por
causa das variações de timbre às quais estão sujeitas as vogais e as consoantes em função
dos contextos, o que multiplica o número dos alofones.
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Oratorio requerimento de palavras
portuguezas, aggravadas,
desconfiadas e pertendentes:
uma perspectiva da dinâmica lexical
nos alvores do Iluminismo
As palavras saõ como a moeda, que em menos metal tem mais valor.
Rafael Bluteau, Vocabulario Portuguez, e Latino, t. 6, 1720, p. 195.

1. Entre as Prosas Portuguezas do Padre D. Rafael Bluteau1 (1638-1734) encontra-se um Oratorio Requerimento de Palavras Portuguezas, Aggravadas, Desconfiadas, e
Pertendentes (Bluteau, 1728: 3-15), texto da primeira Conferência Erudita (Salgado
Júnior, 1978: 195-196; Palma-Ferreira, 1982: 34-38), proferida por aquele padre teatino
no dia 12 de Fevereiro de 1696, ano da instituição do “tribunal das letras” em casa de
D. Francisco Xavier de Menezes. Imitando academias estrangeiras, a da Crusca, criada
em 1547, mas principalmente a francesa, fundada em 1637, reuniam-se aos domingos,
na Biblioteca do 4º Conde de Ericeira, intelectuais de renome com o propósito de
expor e discutir matérias científicas e humanísticas2. Lavrado pelo secretário, o próprio
1 Para uma biografia do Autor, vide Inocêncio da Silva (1862: 42-45). Resumem-se aqui alguns dados.
Bluteau nasceu em Londres, de pais franceses, no ano de 1638. Aos seis anos parte com a mãe para
França, frequentando o colégio de La Flèche, em Paris, e o dos Jesuítas, em Clermont. Passou pelas Universidade de Verona, Roma e Paris. Em 1661 ingressa nos teatinos, chegando a Portugal em 1668. Reputado pregador e assíduo nos círculos intelectuais de Lisboa, é chamado a missões diplomáticas no estrangeiro ao serviço do reino, sobretudo em embaixadas relacionadas com a negociação de casamentos de
príncipes portugueses, actividade que lhe traria dissabores, ao ponto de se refugiar em França entre 1697
e 1704. Regressado a Portugal, durante dez anos vê-se obrigado a viver sob reclusão no Mosteiro de
Alcobaça, período em que, conforme refere no Prólogo ao Leitor Mofino, no 1º volume do Vocabulario
Portuguez e Latino (1712-21), concluiu esta magna obra. Morre em Lisboa a 13 de Fevereiro de 1734.
Além do Vocabulario e das Prosas Portuguezas, publicou ainda obras teológicas.
2 Iniciadas a 12 de Fevereiro de 1696, o método nelas desenvolvido fica descrito nas Decisoens Academicas (Bluteau, 1728: 1-2). Ali se diz ter Bluteau proposto “algumas palavras, que achou duvidosas
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Ericeira, o assento dos pareceres académicos sobre tais matérias dá a conhecer quer o
processo de tomada de decisão, quer os temas versados. De natureza linguística eram,
entre outros assuntos, a significação própria de certas palavras, as palavras “antigas ou
antiquadas” e as palavras “peregrinas”, candidatas à naturalização portuguesa, e a normalização dos usos. Não raro se afirma que em Casa do Ericeira teriam despontado os
alvores do Iluminismo (Monteiro, 1962: 191-233), devido às novidades literárias, filosóficas e científicas ali apresentadas. Para tão culto e esclarecido ambiente não terá contribuído pouco Rafael Bluteau, homem culto, viajado, com formação multilingue, além
de crítico dos vícios gongóricos. Que ele censurava os exageros formais e temáticos
daquele tempo3, comprovam-no o prólogo do Vocabulario Portuguez e Latino, o Oratorio Requerimento de Palavras Portuguezas, e, outrossim, várias Prosas suas, já examinadas em outros estudos (Gonçalves, 2002: 7-25; Gonçalves, 2003: 907-922). Desta
feita, centra-se esta indagação lexicológica no Oratorio Requerimento de Palavras Portuguezas, porque nele explicitou o Autor, em jeito de personificação, alguma doutrina
sobre a dinâmica intrínseca à mudança lexical; perspectiva que, sendo embora de Seiscentos, se projecta contudo nos primórdios de Setecentos, dado o ano da impressão do
texto em apreço (1728). Pondo de remissa as farpas retóricas do lexicógrafo contra os
modismos da época, para se descerrar a doutrina do lexicógrafo importa realçar que
no Oratório estão equacionados os problemas suscitados por uma parte do acervo lexical pertencente a distintas camadas cronológicas – o arcaísmo e o estrangeirismo.
Devido ao carácter universal do fenómeno da mudança, tal preocupação metalexical
não era nova nem recente, sendo bem conhecida a máxima horaciana4, segundo a
qual, em figuração comparativa das palavras com folhas caducas, o ónus da mudança
cabe ao uso, lição depois transposta para os vernáculos europeus. Ao tópico da
“mudança de palavras”, no contexto da reflexão metalinguística, haviam já aludido
antecessores de Bluteau, de cuja galeria sobressaem Manuel Severim de Faria (1583-1655), Bento Pereira (1606-1681) ou João Franco Barreto (1600-1674?), precedidos
para o Vocabulario, que doutamente compoem da lingua Portugueza; daõse em huma Conferencia, para
resolverse em outra; votase sem preferencia, e cada hum defende a sua razo, e se assenta pelo mayor
numero de votos, que regula o Secretario”. As sessões seguintes decorreram a 19 de Fevereiro, 26 de
Fevereiro, 4 de Março, 11 de Março, 18 de Março de 1696 (Bluteau, 1728: 16-21). Da sétima até à décima
segunda, a última mencionada nas Prosas, apenas se tem informação dos temas glosados. As sessões
foram interrompidas em 1717, ano em que foi reactivada a Academia dos Generosos (Palma-Fereira,
1984: 31-38). Foram discutidos temas filosóficos e matemáticos, ademais dos linguísticos.
3 Em alusão explícita ao gosto da época, assim o sublinha o Autor: “Com grande fructo, e gosto dos
Academicos, e seus ouvintes, hia crescendo a curiosidade destas eruditas Conferencias, porque nem a
boca de Cloris, nem os dentes da bella Laura, nem os olhos de Phyllis, nem outros ociosos, e effeminados assumptos roubavaõ com queixas a sabedoria das attenções, louvavelmente consagradas a discursos Moraes, e Politicos, a noticias Filosoficas, a advertencias, e questoens, concernentes à pureza da
nossa lingua” (Bluteau, 1728: 20). Retoma a crítica mais adiante: “Não he lastima, e desgraça grande, ver
entendimentos taõ elevados, desvelados em representar o infortunio de huma Dama, que tendo bons
olhos, naõ tinha nem hum dente, e encarecer o mao gosto de hum moço, namorado de huma Dama,
por ser calva ? Destes, e outros frivolos assumptos estaõ cheas as obras dos nossos Academicos, e como
muitos delles tem a imaginaçaõ depravada com estas, e outras semelhantes idéas, a solidas, e proveitosas proposições fechaõ os ouvidos, porque pouco fruto fez a indagaçaõ das palavras, que com mais
popriedade, e elegancia podiaõ ornar no idioma Portuguez o discurso” (Bluteau, 1728: 27).
4 Neste célebre passo, afirmava Horácio o primado do uso: “Multa renascentur quae iam cecidere,
cadentque quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, quem penes arbitrium est et ius et norma
loquendi”.
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pelos quinhentistas Fernão de Oliveira, João de Barros e Gândavo, a todos se adiantando Nunes de Leão, por ser quem mais se demorou nesta matéria. Com efeito, no
capítulo XXV da Origem da Lingoa Portuguesa, quando discorre sobre a “lingoa de
que tomaraõ os Portugueses os vocabulos de que tiuerem falta ou lhe forem necessario pera ornamento do que fallaõ ou escreuem” (Leão, 1606: 138-144), o ortógrafo e
historiador justifica a renovação lexical5 com a necessidade de suprir a falta de palavras próprias, mas também com a cópia6 (ou abundância) e o ornamento, qualidades
que, na lição dos Antigos, conferiam a excelência linguística de que carecia a “torpe
rudeza” original (Leão, 1606: 141), habilitando a língua para “cousas graues”. Para
Nunes de Leão, o uso de palavras antigas ou novas dependia dos “autores autênticos”,
expressão que se antecipa à discussão setecentista a respeito dos bons autores nacionais, cuja exemplaridade deveria filtrar e sancionar os usos (Freire, 1842/1773: 5-22).
Sobre ser inevitável, “inouar” (Leão, 1606:141) contribuía para a “policia e pureza”
(Leão, 1606: 20) das palavras, embora isso implicasse “deixar e emendar” as antigas.
Descrita em conformidade com a antiga distinção entre “declinação voluntária” e “declinação involuntária”, a “inuenção de vocabulos” servia para renovar o léxico, tanto por
via endógena como pela exógena, aspecto relevante porquanto então se pensava estarem as palavras ligadas à expressão dos conceitos da alma e dos pensamentos, distinguindo-se por isso o homem dos “animaes brutos” (Leão, 1606: 145). Apesar de natural, o processo de mudança era ainda descrito como corrupção, sem remeter esta,
necessariamente, para degeneração; do mesmo modo, a mudança fonética era interpretada como troca de umas letras por outras. Exemplificada na substituição das antigas por outras palavras mais recentes, a renovação intralinguística atribuía-a Leão ao
desuso, ditado pelo tempo ou pela rejeição por parte dos falantes; já a importação de
palavras estranhas, vale dizer, a renovação interlinguística, dever-se-ia, segundo o
mesmo Autor, ao contacto (“vizinhança”) entre povos. No quadro dos topoi metalinguísticos relativos ao português, embora distantes no tempo, as perspectivas de Nunes
de Leão e Bluteau são aproximáveis porque ambos atentaram na propriedade do uso
das palavras, aspecto progressivamente hipertrofiado pelo caudal do purismo setecentista, corrente que desembocaria, dobrada a metade de Setecentos, nas Reflexões sobre
a Lingua Portugueza (1773/1842). Deixadas em manuscrito por Francisco José Freire
(1719-1773), nelas demandava o escritor “neoclássico” os verdadeiros “clássicos” nacio5 No capítulo XXVI da Origem, intitulado Da eleição que deuemos fazer dos vocabulos, & do exame,
& circumstancias delles, essa dinâmica é descrita por Nunes de Leão nos seguintes termos: “Tendo
pois nos feitas tantas diuisões de vocabulos que se variaõ pelo tempo, & h˙s se extinguem, & outros
renascem, & há palauras tam antigas que já não estão em vso, outras que saõ taes que em bocca de
homÈes bem costumados se não deuem achar, parece que me obriguei a dar alg˙as lembrãças para a
eleição que dellas deuemos fazer. E tratando da antiguidade & nouidade dos vocabulos, para mais
persuadirmos aos pertinazes, que não consintem deixarmos vocabulos velhos, por mui velhos que
sejão, nem admittir os nouos, daremoslhes authores authenticos, cuja authoridade os conuença (Leão,
1606: 145).
6 Depois de Nunes de Leão, no Discurso II. Das partes que há de hauer na lingoagem para ser perfeita, & como a Portuguesa as tem todas, & alg˙as com eminencia de outras linguas a ela se referia também
Severim de Faria (1624: fol.65r): “A copia, & abundancia da lingoa he necessaria por não repetirmos
sempre os mesmos vocabulos, o q dà grande molestia aos uouintes, & fastio à oração”. As outras qualidades eram a boa pronúncia, brevidade, boa ortografia (resultante da proximidade entre escrita e fala),
e aptidão para todos os estilos.
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nais, para assim legitimar os usos7; intuito semelhante percorria as memórias académicas de António das Neves Pereira8 (?-1818) e de António Pereira de Figueiredo9 (1725-1797), e outrossim, dois relevantes catálogos: Glossário de Palavras e Termos que antigamente se usavaõ na lingua Portugueza (Viterbo, 1798/1799) e Glossário das Palavras
e Frases da Lingua Franceza, que por descuido, ignorancia, ou necessidade se tem introduzido na Locução Portugueza moderna; com o juizo critico das que saõ adoptaveis
nella10 (Cardeal Saraiva, 1816; Vilela, 1981: 49-61; Vilela, 1982: 411-425). Aos arcaísmos
e aos estrangeirismos, juntam-se ainda os sinónimos, matéria para uma “lexicografia
para-literária” (Verdelho, 1994) também exercitada por Bluteau e pelo Cardeal Saraiva11
(Verdelho, 1981: 171-222). Dado este fazer alusão ao uso de galicismo na época do
primeiro, vale a pena atentar nas palavras do Cardeal na “Prefação” ao seu Glossário:
“Como no Programma da Academia sómente se requer o Catalogo das palavras, e frases
Francezas, que se tem introduzido na nossa linguagem moderna; hesitamos em fixar a época,
donde havia de começar o nosso exame: e attendendo a que nos principios do Seculo XVIII.,
e com o Reinado do Senhor D. João V. começou a restauração da nossa Litteratura, e consequentemente o estudo e frequente lição dos livros Francezes, que tem sido a principal causa
daquella introducção; resolvemos contar desde aquelle ponto a idade moderna da nossa
lingua: e por isso mettemos tambem neste Catalogo alguns vocabulos, que já no tempo de
Bluteau se hiaõ usando, e de que elle fez menção ou no seu Vocabulario, ou no Supplemento a elle” (Saraiva, 1816: 3-4).

Sobre este e outros aspectos relativos à mudança lexical versava Bluteau na conferência académica em que a seguir se atenta.
7 Sob o título “Sobre a auctoridade dos Auctores classicos da Lingua Portugueza”, na Reflexão 1
esclarece Francisco José Freire, também conhecido como Cândido Lusitano: “(...) a principalissima qualidade, que devee Ter qualquer Escriptor, é a pureza da linguagem, em que escreve. Sem propriedade
no fallar perde muito qualquer obra litteraria daquele solido mereceimento que depende não do juizo
do povo ignorante, mas da setença da critica judiciosa. Esta propriedade consiste em usar daquelle vocabulos, daquellas frases, e idiotismos, que constituem o distinctivo, e indole legitima do idioma, em que
se escreve. Para se conseguir esta necessaria perfeição não há senão seguir os vestigios dos Auctores
Classicos, que tem cada uma das linguas cultas. (...) digo a respeito da Linguagem Portugueza que infallievelmente vão errados todos os que não caminham pelos vestigios daqueles Auctores, e que pelo seu
justissimo merecimento logarm entre os sabios o titulo de Classicos (Freire, 1842/1773: 5-6).
8 Esse objectivo fica traçado desde logo nos seguintes títulos: “Ensaio Critico sobre qual seja o uso
prudente das palavras de que se servem os nossos bons escriptores dos séculos XV e XVI e deixaram
esquecer os que se seguiram até ao presente”, (Pereira, 1792: 339-446); memória que teve uma continuação (Pereira, 1793: 152-252); e “Ensaio sobre a Philologia Portuguesa por meio do Exame e Comparação
da Locução e Estylo dos nossos insignes poetas que floreceram no seculo XVI”(Pereira, 1793: 1-151).
9 As memórias académicas deste oratoriano intitulavam-se: “Espirito da Lingua Portugueza. Extrahido
das Décadas do insigne Escritor João de Barros” (Figueiredo, 1792: 111-226); “João de Barros. Exemplar
da mais solida Eloquencia Portugueza” (Figueiredo, 1792: 1-25).
10 Publicado nas Memorias de Litteratura Portugueza, em 1816, este Glossário reflecte o ideário
purista de Setecentos, no atinente à influência francesa sobre a língua portuguesa. Foi republicado, na
edição em 10 volumes das Obras completas (1856 e 1878) do Cardeal Saraiva, onde fica exposta um
parte significativa do pensamento linguístico do século XVIII.
11 São autores, respectivamente, do Vocabulario de Synomymos, e Phrases Portuguezas, incluído
no Supplemento ao Vocabulario Portuguez e Latino, Parte II, 1728, e do Ensayo sobre alguns Synonymos da Lingua Portugueza (1821), publicado pela Academia Real das Sciencias em 1821. Foi ampliado
e republicado (Verdelho, 1981: 200-201). Poder-se-ia acrescentar outro cátalogo especializado: Vestigios
da lingua arabica em Portugal, ou Lexicon etymologico de palavras e nomes portuguezes, que tem
origem arabica (Sousa, 1789).
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2. No Oratorio Requerimento de Palavras Portuguezas fazia Bluteau uma petição
em nome de três classes de palavras – supplicantes aggravadas (antigas ou antiquadas), supplicantes desconfiadas (portuguesas ou vernáculas ainda em uso) e supplicantes pertendentes (importadas ou empréstimos) –, correspondentes a outras tantas
tendências: tradição, continuidade e inovação. Assim delineado o quadro da dinâmica
léxica nos alvores de Setecentos, são as “palavras antigas ou antiquadas” as que vendo
o desprezo com que quasi todos as trataõ, pedem que se lhes tenha o respeito, e veneraçaõ, que se lhes deve”; as desconfiadas são as “palavras usadas, e nativas, que injustamente atropelladas da multidaõ de outras novas, e modernas, pedem que as mantenhaõ, e conservem na posse em que estaõ”; e, por último, as pretendentes são “humas
palavras estranhas, e peregrinas, que fiadas no seu prestimo, e utilidade, pedem, que
se lhes conceda a introducçaõ, que merecem” (Bluteau, 1728: 4). Enunciados os principais argumentos a favor das três suplicantes – antiguidade, uso e utilidade –, deles se
trata a seguir.
Segundo Bluteau, a arte de falar devia reger-se por leis capazes de aplanar as
“impropriedades, equivocações, e enganos” (Bluteau, 1728: 4), cabendo aos tribunais
da eloquência fixá-las. Esse era o objectivo do Oratório, posto que as palavras antigas,
as vernáculas e as peregrinas suscitavam problemas tanto no uso como na empresa
lexicográfica. A questão da “propriedade das palavras” era, mais que uma qualidade,
um requisito, ideia que perpassava as reflexões do Autor sobre a matéria. Definida no
Vocabulario Portuguez e Latino como “Dicção articulada, que consta de huma, ou
mais syllabas, & com que entre todos os animaes só o homem se declara” (Bluteau,
1720: 195), a palavra é um distintivo humano; já em “vocábulo”, com remissão para
palavra e dicção, destaca o lexicógrafo a função sígnica de nomear, definindo-o como
“o nome de qualquer cousa. Palavra. Dicção. (...)” (Bluteau, 1721: 564). Sobre ampliarem as anteriores, as definições de “Palavra peregrina”, “Periphrasis”, “Elocuçam” e “Circumlocucçam” esclarecem os conceitos envolvidos no problema em apreço. Por peregrina se entende a palavra “estranha, naõ usada no estylo da terra, mas tomada de outra
linguagem, & nouamente introduzida” (Bluteau, 1720: 416), vale dizer, “emprestilho”,
mais tarde chamado barbarismo ou peregrinismo (Neto, 1884: 86), empréstimo, palavra importada ou estrangeirismo; a circunlocução é “rodeo de muytas palavras, pera
explicar, o que se poderá dizer em huma, ou duas” (Bluteau, 1712: 326), diferenciando-se da perífrase por ser esta “figura de Rhetorica, que declara com muitas palavras o
que se podera exprimir com poucas” (Bluteau, 1720: 432), sem equivaler no entanto a
“todo o genero de circunlocuçaõ, mas huma circunlocuçaõ figurada, & que dá graça,
& força, ao que se diz” (Bluteau, 1712: 326). Para evitar rodeios e perífrases, desagradáveis tanto para o leitor como para o ouvinte, já antes quinhentistas e seicentistas se
haviam mostrado dispostos a adoptar, não sem ressalvas, palavras estranhas, fossem
elas de línguas antigas (grego e latim), fossem de línguas modernas. Favorecidas pela
necessidade, como sublinhado por Nunes de Leão em 1606, as peregrinas entravam,
com frequência crescente, em concorrência com as vernáculas, ainda usadas mas em
perigo de transitarem para o lote das desusadas. Depois de o ter feito Nunes de Leão12,
12 Ao comparar a situação do galego com a do português, o autor da Origem da Lingoa Portuguesa
alude claramente ao papel da sede do poder como referência linguística: “Da qual lingoa Gallega a Por-
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para quem a capital constituía já “fonte privilegiada de inovações lexicais” (Marquilhas,
2001: 112), e volvido mais de meio século sobre a restauração da independência, na
sede da Corte localiza Bluteau a língua de prestígio e, na fala dos eruditos, a variedade
privilegiada, a eles cabendo por isso o ónus da decisão em matérias linguísticas. Como
se conclui das palavras do Autor, em clara alusão ao “diferencial linguístico” do seu
tempo (Thielemann, 2001: 56-61), não obstante o “throno da Eloquencia” ainda reclamar o empenho dos mais cultos, eruditos e nobres da Corte, era evidente que esplendor linguístico e glória nacional corriam parelhas13:
“Mas em huma lingua taõ viva, como a Portugueza, e taõ distante do seu fim, que apenas
tem passado os annos da sua infancia, razão he, que com curiosa discrição, os mais laboriosos engenhos se apurem em procurar selectas dicçoens os seus augmentos. A applicaçaõ dos
nomes proprios he taõ propria da nobreza, que este foy o primeiro estudo do primeiro Principe do Mundo” (Bluteau, 1728: 11).
“(...) huma lingua taõ illustre, e taõ gloriosa, que em todas as partes do mundo fundou,
e estabeleceo com as verdades da Fe euangelica, as glorias do Lusitano Imperio (Bluteau,
1728: 10).

Colocadas à mercê do juízo dos eruditos da Corte, às palavras antigas ou antiquadas deveria assistir o direito de, ao menos, serem conhecidas dos nacionais, visto integrarem a memória linguística e literária, o que facilitaria a leitura dos antigos documentos; às palavras vernáculas, cujo uso era ameaçado por outras, fossem estas vernáculas ou peregrinas, devia ser garantida a longevidade; e às peregrinas, se já nacionalizadas pelo uso ou em processo de naturalização, devia conceder-se cidadania portuguesa, em especial quando comportassem sentidos específicos, não contemplados na
significação das nacionais. Em conjunto, os três tipos de palavras concorriam para o
aumento da cópia e da variedade estilística da língua portuguesa, ficando tais assuntos,
a exemplo de outras nações europeias, na alçada de uma Academia ou, na ausência
dela, sob tutela dos “eruditos e mais estudiosos sogeitos da Nação” (Bluteau, 1728: 3),
os únicos autorizados a regular o “bom, (...) uso das palavras” (Bluteau, 1728: 3), já que
o “mao uso” parecia apanágio do “vulgo”, observações que resultam em esboço incipiente de uma estratificação no campo dos usos. Em nome daqueles e de outros critérios, expende Bluteau vários argumentos em prol três petições. No que tange às palavras desusadas, logo no enunciado lexicográfico das entradas correpondentes a “antigo”
e “antiquado” se detecta uma subtil destrinça semântica: se o primeiro é sinónimo de
“velho”, já o segundo é “cousa que já naõ está em uso”, definição seguida de referência às “Palavras antiquadas” e de duas abonações, uma clássica e outra moderna. Idêntica impressão se desprende das palavras de Bluteau quando menciona a mudança das
palavras antigas em antiquadas (Bluteau, 1728: 4), matiz significativo traçado com clatuguesa se auentajou tanto, quãto na copia & elegãcia della vemos. O que se causou por em Portugal
hauer Reis, & corte que he officina onde os vocabulos se forjaõ, & pulem, & donde manão pera os outros
homÈs, o que nunca houue em Galliza” (Leão, 1606: 32)
13 A ideia de que a língua pode ser aperfeiçoada ou melhorada pela intervenção dos doutos é, na
verdade, um leitmotiv do Oratorio Requerimento, como ilutrado a seguir: “(...) do seu bom despacho
resulta aos seus juizos a gloria de se mostrarem Principes, e Filosofos, dando licença que nos seus Estados corraõ moedas peregrinas, e juntamente Filosofos, apropriando com judiciosa advertencia a significaçaõ das palavras” (Bluteau, 1728: 11).
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reza por Monte Carmelo na segunda metade de Setecentos (Monte Carmelo, 1767:
Explicaçam, i). Embora reconhecesse a subtileza da distinção, este ortógrafo situa
“antigo” e “antiquado” em estratos cronológicos diferentes, não sendo por conseguinte
termos equivalentes. Um e outro eram definidos como segue:
“Termo antigo (...) he proprio do segundo Dialecto da Lingua Portugueza, o qual durou
desde o tempo do Rei D. Dinis até o tempo do Rei D. Sebastiam, e talvez do Senhor Rei D.
Joam IV. Os Termos antigos, que se-escrevem neste Compendio antes do Paragrafo 51. ainda
tem algum uso, ao menos entre pessoas graves, aindaque menos eruditas. E por isso em Discursos mais polidos nam deve usar de todos indifferentemente hum Orthólogo moderno,
senam com o exemplo de Auctores approvados nesta Materia. (...) Termo antiquado (...) he
proprio do primeiro Dialecto do Idioma Portuguez, o qual Dialecto durou até o tempo do Rei
D. Dinis. Os Termos antiquados hoje menos perceptiveis, se-explicam neste Compendio para
intelligencia dos Escritores antigos Portuguezes. Alguns destes Vocabulos, como tambem dos
antigos (Entre huns, e outros nam he moralmente possivel fazer distincçam completa ...) ainda
tem uso nos Formularios de Juramento de Fidelidade, em Alvarás, Decretos, e Cartas Régias,
de que usam os nossos Monarcas Fidelissimos por causa de hum obsequio piedoso, e feliz
recordaçam de seus Augustissimos Progenitores” (Monte Carmelo, 1767: Explicaçam, i-ii).

Não podendo concluir-se que Bluteau visava então, com clareza, a estratificação
lexical, parece mais legítimo sugerir que com ele, nas Prosas e no Vocabulario, despontava um programa lexical ou lexicológico, explicita e formalmente ampliado apenas
na segunda metade do século XVIII. Valorizadas por Bluteau como primogénitas, as
palavras antigas integram o património linguístico, motivo por que o dicionário deveria acolhê-las, conquanto há muito andassem arredadas do uso, como confirmam as
seguintes: bafordar, hoste, bacinete, cota, lidar, az, trons, talante, trigança, condesilho, abilhamento, arefece, gouvir, guarnecedor de espadas. Se estas e outras “aggravadas”, à semelhança de moedas retiradas da circulação, dificilmente seriam devolvidas
ao uso, convinha que ao menos delas se preservasse a memória, recolhendo-as em
Vocabulários. Concebidos estes como repositórios quer da dinâmica, quer da diacronia
lexical, é natural que às palavras antigas creditasse o lexicógrafo um valor diferente do
das modernas: “Que imaginaõ os Cultos, que as palavras são como as flores, só cheirosas quando frescas ? Os que assim o entendem, naõ devem de saber, que mais odorifereo he o cedro, quando mais antigo” (Bluteau, 1728: 4).
No entanto, sendo a mudança inerente a todas as actividades humanas, era também
esse fenómeno inevitável no campo lexical; por isso aceitava Bluteau que ao uso, decisivo interveniente no processo de renovação linguística, não fosse devolvido o que ele
enjeitara por razões de vária ordem: “Com esta commemoraçaõ dos termos antigos, naõ
pedem as palavras antiquadas, que usemos dellas, porque o discurso, como o corpo,
sempre se hade vestir segundo o uso do tempo” (Bluteau, 1728: 6). Entre as causas da
dessuetude que aos olhos dos nacionais tornava estranhas as palavras antigas, salienta
o Autor a “escuridade” significativa, vale dizer, o apagamento do significado em virtude
da perda ou substituição de primitivos referentes, com a consequente desactivação do
vínculo entre forma e conteúdo. Para explicar esse processo, a par de muitas referências históricas e mitológicas, de que é exemplo a imposição e a motivação dos nomes
de animais (Bluteau, 1728: 6), adopta Bluteau a estratégia retórico-argumentativa da
comparação das palavras com flores, jóias e astros. Sobre fazerem parte da diacronia
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lexical do português, as “aggravadas”, destituídas embora de préstimo no uso moderno,
eram palavras necessárias e úteis ao manuseio de documentos antigos, admitindo-se a
sua pontual reactivação quando o estilo ou o género assim o exigisse.
Quanto às “supplicantes desconfiadas”, palavras “usadas, e nativas, que injustamente
atropelladas da multidaõ de outras novas, e modernas, pedem que as mantenhaõ, e
conservem na posse em que estaõ” (Bluteau, 1728: 4), propunha Bluteau que, salvaguardado o decoro, sempre as vernáculas tivessem preferência sobre todas, “como
toadas do genio, e naturaes argumentos do temperamento”, distintivos congregados nas
palavras “saudade” e “mágoa”, aos quais se juntava o muito uso (Bluteau 1728: 9).
Enfermavam essas palavras do mesmo mal – a desconfiança – que causara a babélica
dispersão linguística (Bluteau, 1728: 7); seguiu-se depois a impropriedade da pronúncia e a influência de uns povos sobre outros. Sem vigilância, é nessa “multidão dos
vocabulos” novos que Bluteau mais se demora, visto desalojarem as nativas:
“(...) pela continua variedade de outras novas vozes, que temerariamente entremetidas se
vem introduzindo, e sem faculdade dos Magistrados se vaõ naturalizando com taõ importuna
audacia, que se brevemente se naõ remediar esta desordem, daqui a pouco annos as palavras
estranhas atropellaraõ as nativas” (Bluteau, 1728: 8).

Atribuída a factores exógenos como o clima, a especificidade lexical das línguas
espelhava o já referido “genio, e temperamento das naçoens”:
“(...) e sendo o Clima desta Corte taõ singularmente privilegiado da natureza, naõ há
duvida, que qualquer curiosidade, ajudada com o perspicacissimo engenho da naçaõ, daria às
palavras tanta propriedade, tanta efficacia, e tanta graça, que chegaria a ser throno da eloquencia. Quasi todas as palavras, que saõ meramente Portuguezas, saó profecias desta verdade (...) “ (Bluteau, 1728: 9).

E, em nome dessa “eloquência natural”, verbera Bluteau o emaranhado da eloquência barroca, para assim enaltecer a “vernaculidade” (termo bem posterior) como
valor inalterável perante quaisquer artíficios, tanto próprios como estranhos:
“(...) este pernicioso progresso de novos vocabulos improprios, ou desnecessarios, pede
opportuno e prompto remedio, porque os nomes facilmente se mudaõ, e mudados logo se
perdem, e naõ só pelos Santos novos, mas tambem pelos nomes novos esquecem os velhos”
(Bluteau, 1728: 9).

Consoante se nota, mais atenção exigiam no entanto as “palavras pertendentes”,
empréstimos cuja naturalização decorria de três condições: a indigência14, a elegância
e a decência. À luz da primeira, nenhuma lei obstava à importação para remediar a
“indigência”, vale dizer, a carência de palavras próprias e adequadas. Conquanto este
processo fosse particularmente vantajoso no terreno das artes mecânicas e oficinais,
sob pena de, na falta de termos precisos e adequados, se lançar mão das indesejáveis
e pouco económicas perífrases, a fala cortesã não requeria menos propriedade e rigor.
A isso se refere Bluteau nos termos seguintes:
14 Com esta expressão, Bluteau parecia secundar uma ideia corrente da época: ser a língua passível
de remédio ou melhoramento por intervenção de quem sobre ela tinha poder discricionário. Assim o
entendia, em 1710, António de Macedo, autor que publica, sob o pseudónimo de António de Melo da
Fonseca, um Antidoto da Lingua Portugueza, verdadeiro libelo contra a pior enfermidade da portuguesa: o ditongo “ão”.
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“Baste para todos este exemplo, e deste exemplo aprendamos, que se qualquer Official
tem nomes proprios para todos os engenhos de sua mecanica officina, com muyto mayor
devem os homens nobres, Palacianos, e Ministros usar de nomes proprios em todos os ministerios, negociaçoens, officios, e dignidades da Republica” (Bluteau, 1728: 10-11).

Na perspectiva de Bluteau, a confusão original seria ainda responsável pelo fenómeno do empréstimo, porque dela dimanaram as lacunas das línguas, compensadas
pela apropriação de palavras alheias, como antes sublinhara Nunes de Leão15:
“Naõ há lingua em que naõ faltem palavras, porque como da sua propria confusaõ nasceraõ as linguas, naõ houve lugar para justa, e adequada distribuçaõ das palavras” (Bluteau,
1728: 10).

Em conformidade com a tradição bíblica, atribuir nomes fora, afinal, uma das primeiras tarefas da espécie humana, argumento favorável às palavras peregrinas, pois
uma “indigencia, que com tanta gloria se remedea, he mais para estimar, que a mais
copiosa abundancia” (Bluteau, 1728: 11). Definida como o matiz da eloquência, era a
elegância uma das justificações para a entrada de palavras “peregrinas”, processo visto,
desta feita, de forma positiva; consistia a elegância na escolha de epítetos selectos, palavras épicas, numerosas expressões e outros riquíssimos ornatos, predicados não substituíveis pela abundância. À estranheza causada pelas palavras peregrinas, contrapunha
Bluteau as estranhas combinações de que resultavam metáforas, metonímias, alegorias,
apóstrofes, e “mil outras figuras”, já que, na expressão do Autor, as peregrinas não serviriam o luxo mas o uso, pois “no vestiario da eloquencia os panos haõ de ser bordados, naõ carregados; pespontados, naõ constipados de ouro”. Destinados à “justa elegancia do discurso, e naõ para a pompa vãa da abundancia” (Bluteau, 1728: 12), fornecem os empréstimos novo ensejo para o Autor apostrofar a imoderação dos enfeites
da eloquência, da qual resultava “obra pueril, e oratoria meninice” (Bluteau, 1728: 12).
Quando as palavras nativas desrespeitam a decência, também serve esta para validar a importação de palavras estrangeiras. Exigido em todas as matérias e circunstâncias comunicativas, o “decoro da expressão” constituía “forçosa razaõ” para aceitar
palavras “Pertendentes, forjadas de novo, ou derivadas de outras linguas”, em substituição das nativas indecorosas. Nesse lote entravam as que possuíssem sonoridade
equívoca16 ou remetessem para realidades grosseiras ou baixas, como era o caso de
“Cagalume”, palavra rejeitada em proveito de “pirilampo”, conforme relato da terceira
conferência académica, realizada a 26 de Fevereiro de 169617. Exclama Bluteau a esse
propósito:
15 Assim o explicava o Autor: “Era a lingoa Portuguesa na saida daquelle captiueiro dos Mouros mui
rude, & mui curta, & falta de palauras, & cousas, por o misero estado em que a terra estiuera: o que lhe
conueo tomar de outras gentes, como fez” (Leão, 1606: 32).
16 É o que se conclui da observação relativa a certas terminações malsonantes: “Houve quem defendesse, que todas as linguas tinhaõ termos, que traziaõ maos equivocos; allegou os exemplos de Monarchie, Anarchie &. que em Francez tem má terminaçaõ” (Bluteau, 1728: 17).
17 Ali se considerava ser “cagalume” “nome que naõ póde usarse em papeis serios, e deve darselhe
outro” (Bluteau, 1728: 17). Já antes avançava Bluteau a explicação : “(...) hum pequeno, mas luzidissimo
insecto, a que ou a villania do vulgo, ou a sua propria desgraça deu hum nome taõ immundo, que só
o póde consentir o silencio” (Bluteau, 1728: 13). Conclui o Autor depois: “Será possivel, Senhores, que
em hum taõ gentil, taõ bello, e taõ nobre insecto continue a cruel injustiça de hum nome, que com fetidos
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“Oh com quanta razaõ nos obriga a decencia a admittir palavras estrangeiras na lingua
Portugueza, em que, ou por incuria dos nossos mayores, ou por huma quasi inevitavel fatalidade, se tem introduzido, e ainda hoje permanecem huns termos taõ indecorosos, que naõ só
nos Pulpitos, e nas Academias, mas nem nas praticas mais familiares se podem pronunciar
sem pejo !” (Bluteau, 1728: 12).

Assim sendo, para substituir palavras nativas por outras peregrinas seria motivo bastante o decoro. Não estando este em causa, nem tampouco a indigência ou a elegância, podia a decisão favorecer as nacionais ou as peregrinas, oriundas sobretudo de
França, em função da extensão no uso, como mostra a discussão académica em torno
de “projecto”, “destacar e destacamento”, “recruta”, “bloqueo e bloquear”, palavras às
quais, após exame de alternativas nacionais, fora concedida cidadania. Daqui se poderá
inferir a muita circulação dessas e de outras palavras semelhantes no tempo de Bluteau
(Saraiva, 1816: 4), situação que o levara a reflectir sobre o fenómeno e, outrossim, a
incluir muitas daquelas palavras no seu Vocabulario. Mas o Autor reconhece que fenómeno idêntico ocorrera em épocas passadas, sem intervenção de juízes ou do “tribunal das letras”, como acontecera à época das invasões godas e árabes. Mas, ademais da
francesa, também a língua castelhana e a italiana são objecto de referência no âmbito
da naturalização de empréstimos, disso sendo exemplo “bloqueo e bloquear” (usadas
na lingua Castelhana), “projecto” (usaõ-na...e já os Castelhanos), “recruta” (usada
entre Hespanhoes), “pirilampo” (e os Castelhanos Luciernaga), “Infantes” (assim chamaõ os Hespanhoes...), “almazem” (voz Castelhana) e “paragonar” (palavra Italiana,
que significa Comparar, usada dos Francezes antigos, e dos Castelhanos modernos...).
Apesar de estes exemplos surgirem a propósito da adopção de palavras estranhas, tanto
eles como os relativos aos fenómenos da dinâmica e variação linguística em geral revelam quanto a regulação do uso e a prescrição da norma assistiam à perspectiva que
sobre a língua tinha Bluteau nos alvores de Setecentos; assim o indica a apreciação de
variantes, em formas como “almazem e armazem”, “lampada e alampada”, “lambique e
alambique”, “rematar e arrematar”, “recadar e arrecadar”, “lagoa e alagoa”, algumas das
quais continuavam a ser discutidas no último quartel do século (Freire, 1842/1773).
3. Mais do que a originalidade da perspectiva de Bluteau sobre a mudança e a
renovação lexical, o que sobressai do Oratorio Requerimento de Palavras Portuguezas é a tensão entre as distintas forças intervenientes na dinâmica léxica, a saber: tradição (ou diacronia), continuidade (ou sincronia) e inovação (ou futuro). Correspondem elas ao diferencial de uma estratificação que, sobre ser cronológica, é igualmente
sócio-cultural, conquanto esta dimensão só venha a ser reforçada, a partir dos meados
do século, devido à particular conjuntura social, ideológica, literária e linguística. Não
se estranha por isso que Bluteau figure em lugar cimeiro no conjunto das fontes mais
propícias ao estudo quer da dinâmica e da diacronia léxica, quer da historiografia linguística nos alvores daquele século. Com efeito, ao escavar na memória linguística,
estava o Autor a desbravar caminho que levaria às grandes discussões setecentistas à
accentos inculca latrinas, e cloacas ?”. Foram igualmente discutidas outras denominações: pirilampo foi
considerada palavra afectada; fuzilete e vago lume não foram admitidas; foram aceites nouteluz e bicho
luzente.
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volta da legitimidade dos usos, questão elevada depois, em contexto diferente, à escala
do purismo ilustrado, de que são expoentes Francisco José Freire e o Cardeal Saraiva.
Para concluir, é de salientar que as preocupações metalinguísticas de Bluteau –
variação linguística, regulação dos usos, propriedade da linguagem, definição da norma
– viriam depois a enformar os grandes topoi da reflexão setecentista, com extensões
até ao século XIX, assim se provando que a finura analítica do lexicógrafo, projectada
de forma especial na observação e registo da dinâmica lexical, forneceu, afinal, extenso
e nítido retrato da língua portuguesa nos inícios do século XVIII.
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Sobre o ensino da literatura:
os ensinamentos de Xerazade
E não existe repouso no “reino das palavras” porque
nele se espelha, se empenha e se renova o que há de
mais profundo na condição humana.
David Mourão-Ferreira, O reino das palavras

0. Vou contar-vos uma história; melhor, vou lembrar-vos uma história que alguns
consideram como uma das histórias mais bem contadas de todos os tempos. Trata-se
das Mil e uma Noites1. Schahariar, grande sultão das Índias, depois de tomar conhecimento da infidelidade da sultana, sua mulher, ordenou que a estrangulassem. A partir
desse momento, convencido de que não existia nenhuma mulher honesta e para prevenir infidelidades futuras, institui um reinado de terror, casando com uma jovem em
cada noite e mandando estrangulá-la na manhã seguinte. Assim aconteceu até ao dia
em que a filha mais velha do grão-vizir, Xerazade, decide pôr fim a tal desumanidade.
Xerazade era uma mulher sábia, instruída, que lera muito, tinha uma memória prodigiosa, uma perspicácia admirável, uma coragem acima do seu sexo e, como se tudo
isto não bastasse, uma excelente beleza e uma sólida virtude. Xerazade pede encarecidamente a seu pai que a entregue ao sultão. Apesar dos protestos e das tentativas de
dissuasão por parte do grão-vizir, Xerazade obstinada, persistente e firme decide tornar-se esposa do sultão. Preparou-se com esmero e arranjou uma adjuvante, Dinarzade,
sua irmã, que a pudesse ajudar a levar a cabo o seu plano. As estratégias estavam
minuciosamente preparadas para que o projecto não falhasse. Durante Mil e uma Noites,
Xerazade vai mantendo acesa a curiosidade do rei, contando-lhe histórias que nunca
terminam ao alvorecer e que geram sempre outras histórias. E assim se vão sucedendo
alguns dos contos clássicos que todos conhecemos: O Mercador e o Génio, Sindbad,
o Marinheiro, Ali-Babá e os quarenta ladrões... Enfim, um mar de histórias que se
interligam e que parecem não ter fim.

1 As Mil e uma Noites, Lisboa, Publicações Europa- América, s./d., 6 vols., tradução de Mª Eugénia
de Castro de Sá da Bandeira.
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Narrando, tecendo os fios das suas histórias com mestria, Xerazade triunfa e sobrevive, visto que, no final, o sultão anulou a sentença de morte. Xerazade triunfa, porque
é infinitamente inventiva, porque mantém a calma, porque tem “os olhos bem abertos”
e porque, sendo uma mulher culta, domina a técnica e a arte de contar histórias.
E agora perguntarão: a que propósito recordámos a história de Xerazade? Em primeiro lugar, porque se trata de um clássico da literatura universal e, como diz Italo Calvino (Calvino, 1994: 9): «Um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem
a dizer». Em segundo lugar, e tendo em atenção a proposta de definição de clássico
citada, porque a história de Xerazade nos permite uma outra leitura, abrindo-nos as
janelas para os princípios fundamentais e fundadores da didáctica da literatura. Xerazade
ensinou o sultão, mas também nos ensina a nós, professores de literatura portuguesa.

1. O professor
Fixemo-nos, então, em Xerazade. Com leveza, rapidez, exactidão, isto é, com um
projecto bem definido e calculado, recorrendo à visibilidade, à capacidade de desenvolver a imaginação dos seus interlocutores e demonstrando uma multiplicidade de
conhecimentos e de recursos, Xerazade modificou o comportamento do sultão e exemplifica qual deve ser o nosso papel e qual é a nossa função como professores de literatura. Utilizei propositadamente as Seis propostas para o próximo milénio de Italo
Calvino (Calvino, 1994), para vos mostrar como uma história de há muitos séculos pode
cumprir as máximas preconizadas para a construção de uma boa narrativa.
Em termos de transposição didáctica, o que significam as propostas de Calvino? Significam a elaboração de um plano de trabalho rigoroso e consistente, com uma definição precisa de objectivos; uma explicação clara e luminosa; uma articulação e um encadeamento de conteúdos que demonstre o movimento pendular das correntes e das
estéticas literárias, com avanços e recuos, repetição e renovação; a capacidade de “ver”
para lá do texto; significa, por fim, o domínio dos conteúdos que se vão leccionar, o
conhecimento profundo dos textos que se vão trabalhar.
O professor é, sem dúvida, a linha medular do sistema educativo. É a ele que compete transmitir conhecimentos, fomentar a aprendizagem e, no caso da literatura, estimular a aquisição de projectos de leitura, incentivar a reflexão como forma de conhecimento de si próprio e dos outros, provocar a inquietação e desenvolver o sentido crítico. O que desejamos é criar leitores autónomos que, num determinado momento do
seu percurso, ou seja, o mais cedo possível, não dispensem o livro e a leitura. A indispensabilidade da leitura é um factor essencial na formação/transformação dos nossos
alunos. E é esta faceta do professor de literatura, como agente de transformação, que
gostaria de pôr em realce. As marcas que conseguirmos imprimir nos jovens com quem
diariamente contactamos são decisivas nas suas opções de vida, na formulação dos
seus juízos de valor e na formação dos seus gostos, como todos sabemos. Maria Alzira
Seixo pergunta com alguma amargura «O que é que nós, professores, temos andado a
fazer desde há 40 anos, visto que, ao que parece, ensinámos os alunos a gostar disto?»2.
Isto de que os alunos gostam é do Big Brother e o facto de gostarem significa que
2 A frase foi extraída de um artigo de opinião de Maria Alzira Seixo, “Um pontapé na Big Família”.
Jornal Público, 13.02.01.
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não lhes educámos o gosto, que falhámos em suma. No entanto o nosso propósito é
exactamente o contrário. Se nos lembrarmos de alguns filmes, cujas imagens fomos
guardando na memória, vemos o papel decisivo do professor de literatura como mediador, como modelador, como provocador, como aprendiz de Pigmalião3, ajudando os
seres humanos a crescer e a tornarem-se mais lúcidos e mais cultos. Recordo, por
exemplo, My fair lady de George Cukor, Educating Rita de Lewis Gilbert, Dead Poet
Society de John Keating e Dangerous Minds de John Smith. Confessemos que se trata
de uma meta extremamente difícil de atingir e que exige muitos conhecimentos e muita
arte.
O primeiro objectivo a que os professores de literatura se devem propor é o de
ensinar a ler: «ler com inteligência e finura, ler criticamente – é uma arte difícil» (Jacinto
do Prado Coelho, 1976:58). Mas para se ensinar a ler, para administrar sabiamente o
veneno da literatura, é preciso que os professores amem a literatura: «Não se pode
conhecer, nem estudar, nem ensinar, nem viver, aquilo que, no fundo e em verdade,
se não ama» (Jorge de Sena, 1961:103). E esse amor da literatura reconhece-se no modo
como o professor pega num livro, como lê os textos, como fala deles, como evidencia
a sua própria experiência de leitor e de amador de livros. Eduardo Prado Coelho fala
de uma ”pedagogia alucinada”4: «Todos os professores que ensinam a ler deviam ensinar os pequenos gestos de loucura mansa que a leitura implica (...). Uma verdadeira
pedagogia teria de ser assim mesmo: alucinada. Alucinada, repito. E inscrevo a palavra
no sentido da luz que a atravessa. Porque toda a leitura implica uma concentração de
luz, e a noite em redor». O professor de literatura, nesta perspectiva, é um leitor compulsivo e, simultaneamente, um exemplo de vivência cultural e de curiosidade intelectual. Só assim conseguiremos fazer passar a corrente magnética que une leitores e livros,
provando que, ao contrário do que diz o poeta, o sol não doira sem literatura.

2. Os textos literários
Xerazade contou histórias ao sultão. Os textos orais foram a base do projecto da
sultana. Xerazade não forneceu resumos, sínteses, esquemas, mas conseguiu o seu
sucesso através de textos que se iam sucedendo, uns atrás dos outros. A estratégia narrativa estava de tal forma bem montada (ao nascer do dia o conto terminava num
momento crucial da narrativa) que o sultão/ouvinte foi, a pouco e pouco, sendo apanhado nas malhas da sedução (da história e da narradora) e tornou-se cúmplice dessa
estratégia. Se o sultão tivesse os textos escritos à sua disposição, ou soubesse onde podia
procurá-los, correria, ao amanhecer, para saber o seu desenlace e, provavelmente, a
sorte de Xerazade teria sido outra...
Consideremos, pois, como princípio fundamental do ensino da literatura, a leitura
das obras ou de excertos de obras: «O primeiro passo terá de ser este: descobrir “no
reino das palavras” a misteriosa beleza das que são tocadas pelo espírito» (David Mourão-Ferreira, 1992:27). O novo Programa de Literatura Portuguesa (PLP) para o 10º e 11º anos5
3 Os Aprendizes de Pigmalião é o título de um livro de ensaios sobre a formação de professores de
Maria Emília Brederode dos Santos. Lisboa, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1991, 2ª ed.
4 Eduardo Prado Coelho, «De corpo perdido», crónica publicada no Jornal Público de 3.04.92.
5 Programa de Literatura Portuguesa, 10ºe 11º Anos, Ministério da Educação, Departamento do
Ensino Secundário, Março, 2001.
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considera, também, este princípio como nuclear no ensino da literatura: «(...) não é
aceitável conceber uma aprendizagem da literatura sem a experiência individual da leitura». Ou ainda: «Para o mesmo efeito restritivo da dimensão formativa da literatura concorrem os múltiplos materiais disponíveis que garantem resultados equivalentes à leitura das obras programáticas através de sínteses, resumos, listagens de tópicos fundamentais (...). Na verdade, se o ensino da literatura for aferido por estas formas que
excluem a leitura efectiva das obras, a sua relevância na formação e conhecimento dos
jovens arrisca-se ao vazio».
Defendemos, portanto, que pacientemente, persistentemente, com sabedoria e
intuição, se incuta o amor pelos textos literários através da ou das leituras desses
mesmos textos. Todos os esquemas paralelos que se possam encontrar e que evitem
ou se substituam à leitura do texto, deturpam e anulam o objectivo central do ensino
da literatura: o amor pela leitura e a reflexão sobre essa leitura: «Sem esse amor, sem
essa reflexão, o convívio com a literatura não passará de grosseiro equívoco, tanto mais
tenebroso quanto mais prolongado» (David Mourão-Ferreira, 1992:25). Os alunos
devem, em primeiro lugar, ler e reler os textos, visto que «toda a releitura é uma leitura
de descoberta igual à primeira» (Calvino, 1994:9).

2.1. As leituras críticas dos textos literários
O professor amador dos textos literários é, tem que ser, um leitor crítico, que dialoga com os textos, que procura descobrir a sua urdidura e a forma como os diversos
fios estão cerzidos. Essa leitura interrogativa que coloca mais dúvidas do que certezas,
que cria expectativas, que antecipa e busca sentidos, que causa inquietação, que provoca risos, sorrisos, revolta, tristeza ou lágrimas, é aquela que pretendemos realizar
com os nossos alunos e que desejamos que eles consigam fazer sozinhos.
Se as obras literárias e o professor constituem dois pilares centrais no ensino da literatura, a descoberta do miolo dos textos, a sua hermenêutica, torna-se uma tarefa central na aprendizagem da leitura em profundidade. Mas devemos ter em atenção que
qualquer leitura crítica deve ser precedida, sempre, de uma ou várias leituras prévias
do texto, da descodificação vocabular e da verificação da sua compreensão. Só depois
destas fases de aproximação ao texto, os alunos estão aptos para passar a uma fase de
maior complexidade, como é o caso da análise textual.
Como «cada obra literária é um universo único, dotado de leis próprias, duma
dinâmica e dum estilo próprios» (Jacinto do Prado Coelho, 1983:20), cada texto exige,
pela sua especificidade, linhas específicas de interpretação. Não podemos fechar
um texto em grelhas e tabelas que sirvam para qualquer texto. Cada texto possui linhas
de sentido próprias e únicas e o que temos que perceber, nós, professores/leitores
mais experimentados e atentos, são os circuitos que essas linhas de sentido percorrem. As propostas de actividades que possamos apresentar aos alunos devem ir na
direcção de favorecimento da descoberta, na criação de dificuldades progressivas, para
que no final da análise o texto se revele em toda a sua luminosidade. A recepção positiva ou negativa dos textos, por parte dos alunos, é fundamental; o importante é clarificar as razões dessa adesão ou rejeição: «E [o aluno] deverá ser incentivado a
partilhar a sua leitura e interpretação dos textos e a defendê-las publicamente» (PLP:
18). Não devemos esquecer nunca “os pecados”, que todos conhecemos, apontados
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por Jacinto do Prado Coelho relativamente aos comentários de textos6. Mas é fácil cair
em tentação...
Quanto mais inteligente for a leitura do professor, mais se desfazem ideias-feitas e
se destroem estereótipos, “baralhando as cartas” e obrigando os alunos a uma actividade de reflexão e, simultaneamente, ao prazer da descoberta.
Xerazade cometeu apenas um erro nas suas estratégias: o sultão modificou a sua
decisão, mas Xerazade nunca o interpelou e o sultão não comentava, nem discutia as
histórias que ouvia. Das consequências desse erro falaremos mais adiante...
Se o diálogo de alunos e de professores com os textos literários é a pedra de toque
do ensino da literatura, esse diálogo pode ser enriquecido e iluminado por holofotes
que abram linhas de sentido, permitindo-nos ler melhor o texto e reflectir sobre ele.
Refiro-me a ensaios sobre as obras que estudamos com os nossos alunos e que trilhem
outras perspectivas não consideradas, que problematizem os textos literários, que nos
coloquem interrogações. São essas leituras críticas de especialistas (e não leituras críticas em segunda mão), adequadas ao nível etário dos nossos alunos, que afinam e aguçam a nossa sensibilidade como leitores e nos mostram linhas de sentido que, mesmo
depois de várias leituras, ainda não tínhamos conseguido detectar.

2.2. O texto, o autor e o contexto
A aplicação, na didáctica da literatura, na década de 70, do paradigma formalista –
estruturalista7 se, por um lado, conferiu ao texto e à sua análise, o lugar de destaque
que lhe é devido e reconhecido, marginalizou, por outro lado, o enquadramento histórico e cultural dos textos e a figura do autor. Nas últimas décadas esta situação foi
sendo progressivamente alterada, permitindo uma leitura poliédrica da obra literária,
tendo em conta, não apenas a própria obra em si, mas também a entidade que a produziu e o sistema estético-literário em que se insere. V. Aguiar e Silva na sua Tese V
sobre o ensino do texto literário na aula de português8, embora considerando o texto
como a “coluna vertebral” do ensino da literatura, defende que deverá ser «produzida
e transmitida informação transtextual», ou seja, deverão ser fornecidas as bases de sustentação históricas, culturais e sociais que possibilitem uma leitura do texto mais dinâmica, mais integrada e, por isso, mais completa. As histórias, sobre os autores e sobre
as suas vidas, propiciam um acolhimento da obra que eles escreveram mais entusiasta
e mais expectante.
O PLP tem em conta esta “transtextualidade”, no ensino da literatura, mas previne
contra os excessos de historicismo: «Daí que caiba ao professor evitar a acentuação
6 Eis alguns dos “pecados” apontados: «isolar ideias e sentimentos, às vezes até personagens, abstraindo-as da sua função estética e desintegrando-os da contextura verbal»; «procurar no texto simples
amostragem para confirmação do já aprendido na História da Literatura»; «o fragmentarismo», Jacinto do
Prado Coelho, 1976:59/60). V. Aguiar e Silva utiliza também as metáforas «filtros, máscaras e torniquetes»
para mostrar como a pseudo-cientificidade pode ser um obstáculo à interpretação dos textos literários.
(V. Aguiar e Silva, 1998/1999: 85 – 92).
7 Isabel Pires de Lima, no seu artigo: “Literatura e Ensino da Literatura no Fim-do-Século: na Esteira
da Circulação de Sentidos” (1995: 181 – 188), apresenta as características fundamentais do paradigma formalista – estruturalista e do paradigma semiótico – comunicacional, mostrando as implicações da utilização destes paradigmas no ensino da literatura.
8 V. Aguiar e Silva: «Teses sobre o ensino do texto literário na aula de Português» (1998/1999: 23-31).
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excessiva dos saberes de referência histórico-literários, histórico-culturais, concretizada
em contextualizações prolongadas, feita através de exposição oral do professor ou da
proliferação de textos policopiados» (PLP: 17).
O bom senso do professor de literatura deverá impedi-lo de teorizações excessivas,
não esquecendo nunca que o ponto de partida e o ponto de chegada é sempre o texto
literário.

2.3. A projecção intertextual
Um texto literário inscreve-se numa tapeçaria milenar que se vai, continuamente,
construindo, desconstruindo, reconstruindo e aperfeiçoando. É uma obra aberta, plena
de ambiguidades, onde cada leitor puxa determinado fio, podendo o leitor seguinte
esticá-lo muito mais ou optar por puxar outros fios que considerou mais pertinentes
para construir a sua leitura. Implícita, ou explicitamente, nos interstícios de qualquer
texto, podemos ler sempre outros textos e o palimpsesto será tanto mais legível quanto
mais referências tivermos. A teia que qualquer texto nos oferece para decifrar, partilhar
e aumentar, surge, metaforicamente apresentada, no poema «Intertextualidades»9 de
Ana Luísa Amaral:
Fiquei com a migalha, / desconhecida oferta do leitor, / mas por jogo ou consumo deixei-lhe uma migalha minha, / não marca de água, mas de pão também: / um tema posterior a decifrar mais tarde / em posterior leitura / alheia.

Todos conhecemos as leituras diversificadas de escritores, músicos, artistas plásticos que eles deixam transparecer nas suas obras e que, de uma forma clara ou velada,
apresentam aos leitores. Apenas, e a título de exemplo, lembro que a poesia trovadoresca ressoa nos poemas de José Régio, Manuel Bandeira, Ary dos Santos, Mário Cesariny de Vasconcelos; as lendas dos Livros de Linhagens ressoam em Garrett, em Herculano, em Jorge de Sena, em Mário de Carvalho, em Helder Costa; Fernão Lopes ressoa em Camões, em Herculano, em Olga Gonçalves, em Jaime Gralheiro, em Manuel
Alegre; Camões é um filão inesgotável10 e ressoa num labirinto de textos e de autores,
mostrando a vitalidade da sua obra lírica e épica; Fernão Mendes Pinto ressoa na poesia
de Sophia, em O’Neill, na música e nos poemas de Fausto, em Mário de Carvalho, em
Ondina Braga, em Almeida Faria; Bernardim Ribeiro ressoa em Maria Velho da Costa,
em Mário de Carvalho; o Padre António Vieira ressoa em Luísa Costa Gomes, em
Miguel Esteves Cardoso, em Manoel de Oliveira... e a lista não teria fim. «Nós somos
contos de contos contando contos, nada»11 é um título de um texto de José Saramago
que recupera, por sua vez, um verso de Ricardo Reis «Somos contos contando contos,
nada» e onde o escritor põe em evidência a cadeia textual e as ramificações que existem entre os textos, concluindo: «O testamento das palavras, estimado leitor, é infinito».
Os textos literários potencializam os diferentes matizes da língua, conferindo-lhe
todo o seu esplendor. E é esse esplendor que está presente nas diferentes leituras feitas
9 Ana
10 No

Luísa Amaral, Minha Senhora de Quê, Lisboa, Quetzal Ed., 1999, p. 24.
artigo «Camões e a Poesia Portuguesa Contemporânea», Fernando Martinho refere vários poetas contemporâneos que dialogaram com Camões. Este artigo está inserido na Revista Românica nº 4,
Revista do Departamento de Literaturas Românicas, Lisboa, FLUL, 1995.
11 José Saramago, Somos cuentos de cuentos, Madrid, Aguilar, 2001, tradução de Pilar del Rio.
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por escritores, músicos, cineastas ou artistas plásticos12. Essas leituras possibilitam
novas leituras e novos textos, num ciclo que nunca se encerra, nem nunca se encerrará. Cada texto literário é um receptáculo que guarda tesouros da nossa cultura e da
nossa civilização, como refere a 1ª estrofe de um poema de António Osório, «A Dívida»13:
Não sei agradecer o que lhes devo. / Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, / Schubert, Chopin. E ainda Albinoni, / Cimarosa, Villa lobos, Rodrigo. / Cânticos gregorianos, espirituais /
negros, canções sofridas / de Lacerda. Certas árias, cantigas / de amor, os cantos, os coros
primordiais.

Por isso, é indispensável que a leitura dos textos se abra, também, a essas leituras
outras que se foram fazendo, em projecções contínuas, que o professor deve conhecer, na medida do possível, e que deve referir para que os alunos se vão apercebendo
que “o testamento das palavras é infinito”. E já que começámos com As Mil e Uma
Noites, cuja ressonância é inesgotável, lembro a sua presença em Fernanda Botelho,
Xerazade e os Outros, em Italo Calvino, Se numa noite de Inverno um viajante, em
Garcia Marquez, O Outono do Patriarca, em Rimski-Korsakov, Schéhérazade, em inúmeras obras de artistas plásticos e num conto, cheio de humor e de ironia, de Edgar
Allan Poe, O Conto 1002 de Xerazade14. Neste conto, Xerazade, de modo insensato,
decide continuar a contar as suas histórias, julgando-se já a salvo da decisão do sultão.
Não esperava que, ao contrário do que acontecera durante mil e uma noites, o sultão
reagisse, comentasse a história e a achasse um verdadeiro disparate. Por isso, Xerazade
foi condenada à morte.
Este conto pode dar uma “moral” ao professor de literatura portuguesa: em primeiro
lugar o sentido da medida – não se deve prolongar exageradamente um determinado
conteúdo, um determinado autor, o estudo de um texto, para além do que é razoável;
deve ter-se em conta, como já dissemos, o nível etário dos alunos e os seus conhecimentos; e, por fim, devemos procurar que os alunos cooperem sempre com o professor na interpretação dos textos e não esperarmos que eles cheguem ao “conto 1002”,
porque aí, como vimos, já é tarde, quer para o professor quer para o aluno...

3. O manual de literatura
De acordo com as premissas anteriormente traçadas, como deverá ser um manual
de literatura? Em primeiro lugar, concedendo aos textos literários o lugar absoluto e
destacado. Um manual de literatura é, por definição, uma antologia, no sentido etimológico do termo, uma colecção e um estudo de flores, que, por isso mesmo, deve ser
guardado e preservado ao longo da vida. A escolha de edições fidedignas, obrigato12 Júlio Pomar, numa entrevista concedida ao JL, nº 819 de 20.02.02, põe em evidência a influência
que tiveram na sua pintura “os grandes monumentos da humanidade”: [Ulisses e D. Quixote] «são personagens com que a gente lida todos os dias. Não inteiros ou aos bocadinhos, mas que temos a impressão de conhecer por dentro.»
13 Poema inserido na Revista Colóquio/Letras, nº 155/156, Janeiro-Junho, 2000.
14 Pietro Citati, na sua obra, A Luz da Noite, mostra a influência das Mil e Uma Noites na obra de
escritores e músicos europeus a partir do século XVIII, ou seja, a partir de 1704, data em que Galland
publica o 1º volume dos seus Contes Arabes: «Não se compreende A flauta Mágica, nem a segunda parte
do Fausto, sem as Mil e Uma Noites; nem Coleridge, Hoffmann, De Quincey, Balzac, Nerval, Dickens,
Stevenson, Hofmannsthal, Karen Blixen, talvez nem sequer Proust» ( Citati, 2000: 165 )
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riamente referenciadas, permite, a alunos e professores, o reconhecimento de um trabalho de pesquisa feito por estudiosos para a fixação dos textos literários. É esta a centralidade de um manual de literatura. As informações sobre autores e contexto, as leituras críticas complementares, a existirem no manual, devem estar claramente distanciadas dos textos e devem fornecer dados precisos, concisos e relevantes. As propostas de actividades, ou propostas de leitura (as editoras, hoje, não dispensam este material) devem incentivar o aluno a ter uma experiência pessoal de leitura, devem dar-lhe
uma possibilidade de conversar com o texto, de averiguar o modo de tricotar a renda
da linguagem do texto, não esquecendo que os escritores são os guardadores da linguagem precisa, clara e luminosa e que, muitas vezes, a “corrompem” porque a conhecem demasiado bem.
Um manual que privilegie textos de edições fidedignas, que forneça informações
precisas e breves, que apresente leituras que problematizem os textos e que abra aos
alunos “janelas” para leituras menos lineares e mais densas, não esquecendo uma
bibliografia básica, fundamental, para cada conteúdo/autor, será, seguramente, um
manual que os alunos vão conservar, utilizar e reutilizar, em diversos momentos do seu
percurso escolar e profissional.

Conclusão
Julgo que terá ficado claro neste texto que, como dizia Afonso Lopes Vieira, «As
palavras são como as pedras: o espírito é que as lavra». Na verdade, as pedras de que
são feitas as catedrais são as mesmas que são utilizadas nos degraus mais humildes. O
modo como foram trabalhadas e o espírito que as percorre é que é diferente. As palavras usadas nos textos literários são trabalhadas de uma forma que permite a revelação
da riqueza, luminosidade e plurissignificação da língua.
As aulas de literatura deverão obrigar a uma ginástica de leitura que revele o poder
da palavra no texto, devem levar à reflexão sobre a língua (escrita e falada), sobre o
Homem e as suas vivências, abrindo-se a conversas sobre livros e autores e à liberdade
de exprimir, justificadamente, opiniões de leitura.
Se assim for praticado o ensino da literatura, o aluno terá sempre prazer em ter um
livro para ler e terá o prazer, ainda maior, de o ler com a curiosidade e o entusiasmo
com que o sultão ouvia as histórias de Xerazade.
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O Brasil no contexto da construção
de uma lingüística no mundo lusófono*
0. Introdução
Assim como o Professor Mário Vilela, tenho toda uma vida dedicada ao exame e ao
culto desta língua que poeticamente se tem chamado ‘língua de Camões’, que aqui no
Brasil, em culto parnasiano foi invocada como ‘última flor do Lácio’, e em arroubo
nacionalista foi chamada ‘língua brasileira’1, mas que, entretanto, nunca deixou de ser
o que é: lá e cá, a nossa língua portuguesa. A respeito dela, seu peso e sua marca identitária sobre nós, que pisamos terras distintas, respiramos diferentes ares e transpiramos
culturas tão diversas, é que giram as considerações que este texto traz, na busca do
registro e da afirmação de uma significativa comunhão de interesses com o Professor
Vilela.
Abro o texto com referências à nossa atividade de pesquisadores, mas não é aí que
coloco o centro das reflexões. Antes que interesses de análise, nós, que cultuamos esta
língua portuguesa, compartilhamos vida e repartimos identidade, porque lusofonia não
se pode avaliar simplesmente como um conjunto de espaços geográficos em que usuários da língua se comunicam. Invoco Mateus (2002a), para quem a língua que falamos
“é um capital de investimento notável, é a nossa forma de manifestarmos a diferença”
(p. 42). E é bem sabido que o que marca diferença não pode ser a simples pluralidade de territórios, sejam contínuos sejam descontínuos, que é como se teria de entender a realidade, caso a lusofonia se interpretasse na geografia dos povos de língua por* As idéias gerais que aqui se defendem constituíram o suporte de um texto com o qual a autora
propôs ao CNPq (2005) um projeto coletivo sobre “Língua portuguesa e construção de identidades nacionais no mundo lusófono”.
1 Língua brasileira é o título que consta em uma “caderneta” à qual se refere Pinto (1990), quando
relaciona os documentos de que Mário de Andrade se valeu para organizar sua obra sobre a histórica
Gramatiquinha. A autora fala em “uma caderneta intitulada Língua Brasileira” (p. 23), composta de
“notas escrituradas a lápis e numeradas de 1 a 32” (p. 24). Em outra obra (Pinto, 1978), ela registra que
a expressão “idiome brésilien” já está em um texto (de 1824-25, nas páginas 5 a 7) do Visconde de Pedra
Branca, “o mais antigo texto conhecido que estuda a diferenciação da língua do Brasil” (p. XV), ressalvando, porém, que essa denominação “não implica compromisso ideológico ou conotação nacionalista”
(p. XV).
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tuguesa2. Pensemos, sim, em lusofonia segundo a define Fiorin (2005, no prelo), como
“espaço simbólico e político”, que se investe de valor ‘performativo’, de orientação de
comportamento social3.
Trata-se, pois, do nosso espaço de pensamento, de ação e de criação, nosso espaço
de identificação, para além e por cima das especificidades culturais.

1. A avaliação das identidades lingüísticas
Na avaliação de identidades lingüísticas não se pode deixar de fazer intervir categorias como dominação lingüística e dominação cultural, sempre refletidas e sempre presentes nos discursos de que se revestem as atividades culturais e políticas, de que são
os melhores exemplos – acredito – a criação literária, a produção de estudos (meta)lingüísticos (gramáticas, dicionários, ensaios, tratados, etc.) e a proposição de ações escolares. Assim, como exemplo, há a observar que os movimentos e as realizações nesse
campo num país como Timor Leste se regem por uma situação em que é necessária a
defesa de identidade política, enquanto no Brasil de hoje se definem por uma simples
sensação de que se deva defender uma identidade cultural. No primeiro caso, existe
uma real situação conjuntural, ligada a uma recente situação de colonização, e, a partir
daí, configurada em um movimento de resistência que mobiliza a nação; no segundo
caso, há apenas uma necessidade suposta, com berço em uma histórica mas distante
situação de colonização, e, a partir daí, configurada em manifestações localizadas.
Acresce que, para além das motivações reais ou supostas que levam a um discurso de
resistência, como as sugeridas nesses exemplos, estão sempre vivas motivações para
uma ação de preservação interna da língua materna em si e por si, uma ação de defesa
daquilo que se considera a unidade e o padrão da língua, a qual se configura, afinal,
numa paradoxal defesa da língua contra os próprios falantes.
O campo das investigações e ações, na verificação de como se manifesta a identidade no espaço da lusofonia, extrapola, pois, qualquer espaço geográfico de fala portuguesa que se queira tomar como central, e abrange diversos continentes, em cada um
com uma história, entretanto em todos eles alicerçado na ação convergente de uma
mesma língua, a revestir comportamentos de atores sociais. É por isso que estas considerações que aqui se trazem partem da vivência lingüística brasileira, na sua história e
na sua cultura, mas, entrando como uma espécie de dever de casa, ao lado de muitos
2 Mateus (2002b) afirma que, quando não há possibilidade de demonstração lingüística para a separação em línguas distintas das variedades de uma língua que vive em diferentes culturas, a manutenção
dessas variedades no enquadramento do que se denomina uma língua é, em última análise, uma opção
política. E conclui: “Ou seja: o termo ‘Português’, que cobre variedades socioletais, dialetais, nacionais
que convivem em Portugal e no Brasil, deve ser entendido como importante instrumento de coesão entre
povos e como afirmação política e econômica num contexto envolvente transnacional.” (p. 279).
3 Fiorin (2005, no prelo) fala da lusofonia como o “espaço enunciativo” “das diferentes feições que
o português foi assumindo nos diferentes países em que é falado”, o que vai na direção do que Haesbaert (2002), tratando de territorialização, desterritorialização e reterritorialização de grupos étnicos, propõe: “Esse vaivém entre espaço e cultura, território e identidade, mostra, entretanto, que a identidade
(no caso, étnico-territorial) não é “simples manipulação simbólica ou ideológica. A identidade étnica tem
um valor ‘performativo’, no sentido que ela acaba efetivamente por orientar o comportamento dos atores
sociais, e por lhes oferecer sentido e uma possibilidade de mobilização.” (Rivera, 1999, p. 53). Como os
processos contemporâneos de etnicização carregam com muita freqüência um discurso territorial para se
legitimarem, é justo afirmarmos que o território aparece amiúde como um território etnicizado.” (p. 40).
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outros que se vêm elaborando nos diversos pontos do falar português, buscam marcar
um ponto no mapa das reflexões sobre o espaço (político-simbólico) lusófono.

2. A definição da língua no Brasil
Nem sempre foi o português a língua do Brasil. No Brasil colônia conviviam a língua
geral, dos autóctones4, a língua portuguesa, dos colonizadores, e o latim, no qual se
ministrava o ensino secundário e superior jesuítico.
Embora por motivação política fosse a língua portuguesa a oficial, não era ela a que
se falava no intercurso comum, nem mesmo na evangelização jesuítica, que, aliás não
se fez por portugueses. Até para efeito de maior penetração da doutrina, a evangelização se fazia na língua geral dos evangelizandos, a mesma que seus filhos adquiriam
como língua primeira, a mesma com a qual eles interagiam na sua comunidade e com
a qual se relacionavam com natureza.
Os centros urbanos, em que estavam os órgãos de administração da colônia, centralizavam o domínio da cultura e da língua da metrópole, assumindo a condição de
territórios de oferecimento de modelo, bem ao serviço e ao gosto do colonizador. Em
natural contraposição ficavam as distantes regiões para as quais a língua portuguesa era
levada, nada preservada porque na boca e na voz de colonos, e, além disso, sujeitas a
aquisição por africanos e indígenas, que de modo nenhum abandonavam a sua língua
materna. De há muito os estudiosos têm falado na bipolaridade lingüística que se instituiu no Brasil (Silva Neto, 1951), mas, mais que isso, têm registrado que o que seria um
dos pólos – a língua do povo mestiço – constituía um conjunto fragmentado e disperso.
Se essa foi a situação da colônia, muito para além desse tempo, até o final do século
XIX, persistiu tal bipolaridade5, o que tem sido invocado para explicar paradoxos como
a “contradição entre uma literatura brasileira fundamentada no sentimento nativista e o
estabelecimento de um padrão lingüístico normativo decalcado do padrão do português europeu moderno” (Lucchesi, 2002, p. 79, invocando Pagotto, 1998). Por outro
lado, por várias razões históricas, especialmente as ligadas à diversificação das comunidades falantes do português, como a imigração e o deslocamento em direção às
regiões urbanas, atenua-se o fosso entre uma fala lusitanizada e uma fala nativa, mas
há de permanecer, e também por razões de composição da sociedade, uma barreira
constantemente assumida entre fala culta e prestigiada, ou padrão, e fala popular e discriminada.

3. A constituição do padrão de linguagem
O primeiro papel a ser apontado na constituição do padrão de linguagem em uma
nação é seguramente o da literatura. Se a questão da identidade perpassa qualquer produção de falantes das línguas naturais, ela com certeza há de aflorar nas peças literá4 Trata-se do que se tem considerado a língua franca da colonização. Não entra em questão aqui a
constantemente referida diglossia entre uma variedade do tupi (‘antiga’, ‘verdadeira’), usada no catecismo
e na gramática, e outra (‘corrupta’), usada nos demais domínios de vida das missões.
5 Registre-se, entretanto, o fato de, no século XX, poder-se apontar, como o fez Melo (1957), “a relativa unidade de aspecto da fala plebéia brasileira, unidade que contrasta berrantemente com a variedade
das linguagens populares de Portugal, tanto mais que aqui se encontra a língua espalhada por imenso
território, e lá um idioma apertado em estreita faixa de terra” (p. 174).
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rias, necessariamente produzidas por indivíduos dos mais sensíveis e participantes. É
por isso que, em todos os países lusófonos, a questão da literatura está fortemente
ligada à questão da nacionalidade. O exemplo que se dá aqui refere-se à relação entre
Brasil e Portugal, mas se aplica aos diversos espaços de lusofonia.
Lembra Bridi (2002) que as Literaturas Brasileira e Portuguesa, sobretudo no que se
refere ao período colonial, são particularmente sensíveis a uma avaliação a partir do
conceito de identidade, por razões que, talvez, sejam tão evidentes que dispensariam
maiores explicações, podendo-se, entretanto, invocar alguns fatos significativos para tal
avaliação. São exemplos a lentidão com que o Brasil colonial se foi constituindo em
uma sociedade, deixando de representar um espaço de mera exploração mercantil, e a
indefinição quanto à questão de a produção cultural e literária representar identidade
brasileira ou identidade portuguesa, um fato de longa data estudado, e particularmente
por brasileiros6. No período pós-colonial, mais uma vez é presente a questão da identidade, acirrada com a Independência, que legitimou para os brasileiros a necessidade
de buscar afirmação como nação soberana. É assim que, respaldados na mais autêntica
inspiração Romântica, eles se atiram na busca de um desligamento da referência cultural lusitana, visando à defesa da identidade brasileira, mas, sem referencial próprio,
constroem sua cultura e sua literatura sobre um ideário ainda europeu, até mesmo
quando se voltam para o que de mais autóctone havia, aquele legítimo filho da terra,
o indígena. Já no Modernismo, no próprio culto do novo, no próprio vanguardismo,
ressaltam questões de construção e legitimação de identidade, ou de identidades (Hall,
1997).
Um fato histórico peculiar é que, no Brasil, o processo de constituição de um
padrão lingüístico, no século XIX, se pautou pelo padrão de escrita literária portuguesa,
mais especificamente o do Romantismo, fixando-se um modelo que não buscou sua
base no que se considerasse a fala culta do país – que, na verdade, inexistia – nem no
que se considerasse a língua da gente que nos colonizara – que, na verdade, seria
extremamente polimórfica.
Essa atitude tem sido vista, em variados estudos, como resultado do desejo da elite
de definir-se no padrão de um país branco e europeu, desligando-se da condição multirracial e mestiça do país em que vivia (Faraco, 2002, p. 43). Em outras palavras, em
vez de insurgir-se contra o colonizador, essa elite (que era quem tinha a força para fixar
padrão) aferrou-se ao padrão lingüístico lusitano, repudiando a “língua de negros
boçais e de raças inferiores” (Christino, apud Faraco, 2002) das senzalas7.
Lembrando o grande zelo da elite colonial pelos valores europeus, Lucchesi (2002,
p. 77), citando Silva Neto (1951, p. 76), invoca o testemunho do cronista Pero de Magalhães Gândavo, que, já em 1618, definia o Brasil como uma “academia onde se aprendia o bom falar”, e acentua o fato de que o caráter conservador e a influência dos
padrões europeus vão perdurar até depois de proclamada a Independência, em 1822.
6
7

Bridi cita: Melo e Sousa, 1975; Coutinho, s/d; Sodré, 1964; Campos, 1989.
Aparentemente, deixa de aplicar-se, então, o que preconiza Haugen (2001), para quem, por via
do nacionalismo, na língua se verifica “a insistência não só em ter uma língua, mas em ter sua própria
língua” (p. 106). Entretanto – observe-se – trata-se de uma definição de padrão operada em condições
particulares, nas quais a população em que se manifestaria o nacionalismo não é a que tem a prerrogativa de fixar o padrão.
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E, na verdade, pode-se falar dessa atitude elitista da época colonial como uma raiz e
um nascedouro para a posição normativista que até hoje dirige os olhos do nosso povo
no julgamento dos usos.
Se nos encaminharmos para o final do século XIX e começo do XX, no Brasil, há
a examinar a manifestação de um ideal Romântico nacionalista8, com notáveis episódios de afirmação de uma identidade brasileira para a língua9, que se segue da reação
Parnasiana preciosista e lusitanizante, a qual desemboca numa nova manifestação
nacionalista, definida, agora, por uma opção de folclore (nacionalista), vanguarda
(modernista) e caos (iconoclasta). Todas essas manifestações literárias vão-se vazando
na linguagem que mais fielmente pudesse responder às profissões de fé e de estética,
chegando, por exemplo, a ser proposta a existência de uma nova “gramática”, o caso
específico de Mário de Andrade10.
Hoje parece que a literatura colocou no limbo a disputa – exceto pelas manifestações de órgãos por natureza doutrinadores, como é o caso da Academia Brasileira de
Letras –, mas, no que diz respeito à linguagem em uso, o que o analista pode ver é
que, apesar de todos os esforços dogmatizantes históricos de preservação de um
padrão brasileiro próximo ao de Portugal, registra-se um crescente afastamento (Kato,
1993; Duarte, 1996; Mateus, 2002b) entre as manifestações lingüísticas desses dois espaços lusófonos nos quais a língua portuguesa é língua nacional e língua materna.
8 Melo (1957) fala no surgimento de um “estilo brasileiro, ou seja, uma expressão lingüística reflexo
da sensibilidade, do modo de ser e de viver brasileiro, por um lado, e eco, espelho, ressonância da paisagem, da terra e das vicissitudes históricas, das condições sociais, dos acidentes da nossa formação religiosa, humanística, política, econômica, etc., por outro”. (p. 175).
9 Pinto (1978) diz que “inicia-se com Gonçalves Dias a fixação dos padrões literários brasileiros em
termos de língua” (p. XX). Indica, por outro lado, que, “por sua relevância como romancista, Alencar
tem sido tomado com símbolo do pensamento Romântico sobre a língua do Brasil” (p. XXII); alude às
indicações de Alencar sobre a transformação operada pelo povo na língua, transformação “irreversível e
fatal”, “longa e profunda, como a que ocorreu na história da formação do latim, e, a partir deste, na das
línguas românicas” (p. XXIII); e conclui: “ A ser verdadeiro este paralelo de inspiração evolucionista, ao
cabo do processo deveria surgir a língua brasileira – a que Alencar realmente se refere no Plano da obra
que pretendia elaborar.” (p. XXIII). Ressalva, porém, a autora que, ao mesmo tempo, Alencar falava em
“nosso dialeto” (p. XXIII) e em “português americano” (p. XXIV).
10 Como lembra Pinto (1978), Alencar já falara em “cisma gramatical” (p. XXII). Quanto ao projeto
de Mário de Andrade de elaboração de uma gramática brasileira, colho em Pinto (1990) duas indicações
fundamentais: (i) A primeira é a de que, realmente, esse projeto existiu: “À vista da documentação textualmente destinada à Gramatiquinha, pode-se afirmar, com segurança, que, pelo menos entre 1924 e
1929, o projeto vigorou.” (p. 43). “A existência, entre os papéis de Mário de Andrade, de escritos seus,
e de outros, textualmente consignados à Gramatiquinha, atesta que durante certo tempo ele realmente
cogitou da elaboração da obra. Dessa forma, seus desmentidos, veiculados a partir de 1931, parecem
corresponder antes à desistência que à inexistência do projeto (...).” (p. 23). (ii) A segunda é a de que
Mário de Andrade falava de língua brasileira pensando em fala brasileira, o que tornava o seu projeto
diferente de um projeto canônico de gramática: “Esse reclamo de sistematização da norma brasileira, se
correspondia perfeitamente aos ideais modernistas, não correspondia aos ideais dos gramáticos – ou às
suas possibilidades –, o que reforçava a motivação de Mário de Andrade: “Outros é que deviam escrever este livro e tenho consciência de que um dia a gramática da Fala Brasileira será escrito” [sic] 12-V,
Prefácio.” (p. 44). Acresce Pinto (1978): “No entanto, de certo ângulo, sua posição era privilegiada:
enquanto um gramático sentiria a responsabilidade, em todas as suas implicações, ele estava em condição de descaracterizar a obra, apresentando-a com feição própria. Não obstante, a Gramatiquinha seria,
ainda e sempre, um estudo sobre a fala brasileira, e isso significaria incursão num terreno em que uma
formação média comum, como a de Mário de Andrade, seria improdutiva.” (pp.44-45).
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Outro setor da produção lingüística que pode atestar (re)constituição e definição de
padrões lingüísticos, especialmente porque seus autores são os que dispõem de aparato teórico para lidar com a questão, são os estudos (meta)lingüísticos. Signorini
(2002) afirma que “a contribuição dos estudos lingüísticos sempre foi e continua sendo
crucial para os processos de estabilização, legitimação e controle das línguas nacionais,
seja através do recorte e descrição de um corpus lingüístico de referência para o ‘nacional’ na língua, seja através da elaboração de metalinguagens e teorias que descrevem
e explicam o lingüístico e seu funcionamento, seja através da elaboração de artefatos
que dão visibilidade à língua enquanto objeto, tais como gramáticas, manuais, dicionários e atlas lingüísticos, por exemplo” (pp. 100-101). Lembra, a seguir, que essas contribuições são inevitavelmente ‘atravessadas’ por processos sociais e políticos de luta
pela inclusão ou exclusão de formas e sentidos, bem como pelos confrontos ideológicos e políticos que envolvem os grupos e instituições que disputam o controle dos processos de definição – ou redefinição – da língua nacional.
Realmente, o que é a língua de um país, o que é uma língua nacional, está nos corpora, seja a descrição da natureza e do funcionamento da língua – que está nas gramáticas e nos dicionários11 – seja a análise dessa descrição – que está nas obras metalingüísticas, metagramaticais e metalexicográficas.
Se assim é, parece evidente que os textos que fazem especializadamente descrição
lingüística ou que dela falam – a metalingüística, a metagramática, a metalexicografia
–, isto é, os documentos que registram o tratamento da linguagem e da língua pelos
especialistas, bem como a análise e a crítica ao tratamento efetuado, provêm elementos altamente reveladores do modo como, em cada espaço e em cada tempo, se vê a
construção da identidade nacional por via da língua materna. Não é difícil entender que
toda análise que, com finalidade teórica, toma como objeto o ato lingüístico não apenas
passa a integrar o saber sobre uma língua, sua natureza e seu funcionamento, mas
ainda passa a integrar a configuração da imagem e da face identitária de uma nação.
Quanto ao dicionário, lembre-se Alan Rey, que, no Prefácio do Dictionnaire de la
Langue Française Le Petit Robert, de 1990, aponta esse tipo de produção como a memória lexical de uma sociedade, isto é, o acervo e registro das significações que nem a memória individual nem a coletiva são capazes de guardar. Diz Borba (2003) que “um dicionário de língua, como produto cultural e instrumento pedagógico, resulta de um olhar
sobre a estrutura e o funcionamento do sistema lingüístico num determinado momento da
vida de uma comunidade”, acrescentando que, “por isso é organizado a partir de uma
ideologia” (pp. 308-309). Com efeito, o dicionário de uma língua contém o saber, o dizer,
o pensar e o sentir da comunidade de falantes dessa língua, já que, no léxico, não apenas
estão recortados os dados de uma realidade externa mas também está espelhado tudo
aquilo que, pela vivência em interação, uma comunidade cria e constrói, razão pela qual,
evidentemente, os dicionários se vinculam fortemente a ações de política lingüística.
Como afirma Biderman (2005), o dicionário é o produto cultural ao qual se atribui,
por excelência, o papel de autoridade lingüística, já que, com o estatuto de repositório
do patrimônio cultural coletivo, ele registra a linguagem corrente e aceita numa comu11 Auroux (1992) refere-se à gramática e ao dicionário como “os pilares do nosso saber metalingüístico” (p. 65).
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nidade de falantes. Numa sociedade letrada e com antiga tradição escrita, ele constitui
um tesouro vocabular que registra uma norma em todos os sentidos, ou seja, quanto à
forma, quanto ao significado e quanto à sintaxe, e que, afinal, oferece como um estado
aquilo que é uma realidade dinâmica. Biderman (2005) ainda observa que, no caso da
língua portuguesa, a variação lingüística resultante da diversificação histórico-geográfica das duas principais variedades – o português europeu e o português brasileiro –
introduziu uma complexidade maior no registro escrito do léxico por meio de dicionários. Por essa e outras razões, durante séculos o português brasileiro só teve a língua
falada como suporte, com todas as conseqüências lingüísticas que esse fato representa
relativamente ao patrimônio lexical do português brasileiro. As grandes obras lexicográficas do século XIX abrigavam o português europeu, enquanto os dicionários produzidos no Brasil sobre o léxico do português brasileiro só se tornaram realidade no
século XX12.
Isso significa que o registro sistemático do nosso léxico só foi feito quatro séculos
depois de o português ter sido trazido para o Brasil, de modo que, neste momento,
ainda não se passou um século desde que nossa memória social, nossa realidade e a
identidade de nosso povo tiveram a legitimação de sua expressão em um léxico ordenado. Tudo isso constitui uma singularidade a ser notada, no que significa de construção identitária em nosso espaço.
Das gramáticas diz Auroux (1998) que “tanto quanto os dicionários modernos,
visam fornecer instrumentos que permitam compreender ou produzir os enunciados
de uma língua natural” (p. 12). Isso significa que o saber que elas trazem revela forças
que estão em jogo no modo de ver a língua, e, por aí, no modo de ver a sociedade, e
que, portanto, o que nelas se enuncia é um saber revelador da identidade nacional.
Isso significa, ainda, que as gramáticas, segundo sua base teórica, sua natureza prática
e o discurso que as instaura, (re)constroem o percurso do imaginário social da língua
com relação a aspectos de unidade e homogeneidade. Na própria historiografia gramatical ficam reveladas as diferentes perspectivas de consideração da língua, relacionadas, por exemplo, a momentos de diferente prevalência de orientação teórica e operacional – como, entre outras, a da Filologia e a da Lingüística13 – ou a tendências de
diferente valorização de normas e padrões, entidades cujo próprio conceito é heterogêneo.
Tratando-se dessas obras – dicionários e gramáticas – que constituem o que se considera uma ‘referência’ da linguagem em uso, mas que também constituem o que se
considera uma ‘referência’ para o padrão de língua, ressalta, pois, a questão da norma14,
nas suas duas históricas acepções: uma que aponta para a heterogeneidade e a multiplicidade, mas, ao mesmo tempo, para a aglutinação social, e outra que aponta para a
12
13

O inaugural Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa é de 1938.
Como mostra Cavaliere (2000, p. 28), que cita um texto de 1889 de João Ribeiro, já nos últimos
anos do século XIX era de conhecimento dos estudiosos a diferença entre Lingüística e Filologia.
14 No tocante ao estabelecimento da norma, a referência que geralmente se faz é ao papel das gramáticas. Mas vale lembrar que Aléong (2001), após referir a publicação por Webster, em 1783, de um
manual de gramática inglesa elementar, que teve mais de 150 reimpressões e que vendeu 20 milhões de
exemplares, faz a seguinte afirmação: “Mas a maior contribuição de Noah Webster à criação de uma
norma americana permanece decerto sua fundação da lexicografia americana” (p. 168).
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homogeneidade e a unicidade, mas, ao mesmo tempo, para a discriminação social (Neves,
2004). Nada menos do que a construção da identidade lingüística da comunidade dos
falantes, no espaço simbólico e político em que circulam essas ‘referências’, é o que fica
imbricado na tensão15.
Resta apontar o papel determinante da ação escolar na definição do padrão lingüístico de uma comunidade. O caráter conservador e a influência dos padrões europeus sobre o antecedente histórico da variedade culta do português brasileiro, que
perduraram até depois de proclamada a Independência, em 1822, têm sido relacionados com o fato de que, mesmo durante o século XIX, eram em sua maioria oriundos
de Portugal os professores de língua portuguesa nos colégios brasileiros (Cunha, 1970,
apud Lucchesi, 2002, p. 77).
Como disciplina escolar, a Língua Portuguesa só foi inserida em nossos currículos
escolares no final do século XIX, mas a Reforma Pombalina de meados do século XVIII
já havia tornado obrigatório o ensino da língua portuguesa e proibido o uso de qualquer outra língua no país, como “meio dos mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes” (Soares, 2002, p. 159).
Aqui se registra esse trecho do decreto do Marquês de Pombal, de 1757, como o
primeiro grande exemplo brasileiro – de legítima inspiração européia – de como os
documentos oficiais de ação escolar marcam posições e direções de efeitos decisivos
quanto à consideração do papel da escola na sociedade, e especialmente quanto ao
estatuto da ‘língua’ que se há de levar à escola, visto, no caso citado, como uma modalidade necessariamente una, como necessariamente um ‘padrão’, como outra entidade
que não a norma corrente.

4. A defesa espontânea de qualidade culta e unicidade na língua
Independentemente de imposições de autoridade ou esquemas institucionais, há,
ainda, uma força espontânea que dirige a padronização lingüística no sentido de uma
elevação. Ainda de natureza social, a busca do acesso ao que seria a língua das classes consideradas cultas é uma constante nada estranhável nas sociedades em que se
atinge uma estratificação que não é apenas baseada em relações de poder pela força.
Diz Rey (2001, p. 125; 1972, p. 12) que “para o falante-ouvinte em seu grupo social,
a língua não é sequer concebida como um código de comunicação: ela é antes de tudo
uma ‘norma’ imperativa, um ‘uso estabelecido’ pela sociedade e que convém seguir”.
A partir daí compreende-se muito bem que faça parte do imaginário dos usuários de
uma língua a posse de uma norma de intrínseco valor, que se há de entender como
socialmente prestigiada.
15 Nesse sentido, pode-se invocar o que diz Faria (2000) sobre a dificuldade de caracterizar a noção
de ‘prestígio’ no final do século XX, “quando as sociedades se reorganizam fora das classes ou estratos
bem demarcados”, referindo-se, entre outras, à classe dos novos professores, que “com a democratização do ensino, transportaram para os lugares tradicionais de reprodução social das normas padrão as
suas variantes menos prestigiadas” (p. 13), à dos jogadores de futebol, à dos cantores com sucesso, bem
como “a outros líderes de opinião nos mais diversos quadrantes da vida comunitária” (p. 13). A tensão
apontada pode resumir-se nestas duas perguntas da autora: “Serão todos eles simultaneamente desviantes e prestigiantes do ponto de vista da língua?” e “No limiar do século XXI, como definir ‘prestígio’ com
a duração e a estabilidade necessárias a sua padronização, como definir padrão com a rigidez que qualquer normatização recruta?” (p. 13).
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De um imaginário mais puro e abstrato, desvinculado de contingências, mítico
mesmo – algo semelhante à analogia dos estóicos (Neves, 2005, p 103-106) –, faz parte
outro ideal, o da unicidade lingüística: uma língua única e uma língua una.
Quanto ao ideal de (manutenção ou defesa de) uma língua única (Achard, 1987),
o membro de uma comunidade naturalmente não se vê com muito o que fazer, a não
ser nos casos de línguas não afirmadas politicamente ou nacionalmente – como o
norueguês e como o francês no Quebec – ou ameaçadas – como o próprio grego, na
época helenística, cuja situação moveu a ações históricas (Neves, 2005, pp. 111-123).
No casos em que existe a “desejável” correspondência entre “uma nação, uma comunidade etnolingüística e um território” (Signorini, 2002, p. 99), isto é, em que existe uma
língua não apenas majoritária mas reconhecidamente nacional – como é o caso do
Brasil e o de grande parte das línguas dos Estados modernos ocidentais – esse ideal,
subsumido como atingido, não se apresenta como motor de ações patrulhadoras, de
defesa e preservação.
Por outro lado, entretanto, permanente e alerta, movendo a atitudes protecionistas,
está sempre o ideal da língua una, entendida não apenas como garantia de estabilidade
mas também como atestado de identidade. Esse é, porém, o real e verdadeiro ideal de
mito, nunca alcançável porque contrário à própria natureza da ‘língua natural’, de intercurso
e de partilhamento. De fato, é compreensível, sem que seja necessário invocar a força
do nacionalismo, que assim se sinta toda e qualquer comunidade que partilhe instituidamente uma língua, pois a regulação é atributo de qualquer sistema em funcionamento16,
o qual deve manter-se em contínuo equilíbrio, mas, especialmente no caso das línguas
naturais, reguladas no uso, continuamente oferece mostras de que não é estável.

5. Considerações finais
Nestas reflexões sobre o papel da língua portuguesa na construção e na consciência de uma identidade lingüística no mundo lusófono buscou-se registrar a convicção
de que os discursos de um povo – especificamente aqueles pelos quais se consegue
melhor recuperar a trajetória de afirmação e reafirmação da consciência lingüística –
operam os processos pelos quais as línguas nacionais se estabilizam e se legitimam.
Fica por eles evidente que elementos simbólicos sustentam o compartilhamento de língua
nos espaços em que se vive e se fala.
No Brasil temos uma história muito recente de constituição lexical, de registro lexicográfico sistemático e de organização de gramáticas independentes dos padrões formulaicos herdados. Por isso mesmo, parece que o exame do caso brasileiro dentro do
contexto da lusofonia é particularmente feliz para contemplar-se e avaliar-se o aparente
paradoxo de encontrar a sustentação de uma identidade exatamente no reconhecimento
e no cultivo de naturais heterogeneidades.
16 Corbeil (2001) fala de dois sentidos em que é usada a expressão “a melhor maneira de usar a língua
entre todas as existentes”. No sentido mais restrito, ela remete à promoção e à prevalência de um uso em
relação a todos os demais: é o fenômeno da “regulação lingüística”, que tem como resultado “a emergência de uma norma dominante”. Vinculada a um discurso ideológico, porém, essa expressão visa a legitimar ‘em si’ esse uso dominante: é o fenômeno do ‘purismo’, que transforma o uso dominante em um
objeto dotado de existência própria, e que “gera seu contrário, aquele que tende a negar toda forma de controle sobre a língua e sacralizar o uso, entendido como uma espécie de espontaneísmo lingüístico”. (p. 200).
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É evidente que há – oficialmente instituído e registrado, ou não – um conjunto de
políticas lingüísticas estabelecidas em cada estado nacional lusófono, as quais visam a
construir, reforçar ou defender identidades nacionais. Mas, por via desses movimentos
aparentemente diferenciadores de espaços geográficos em que se fala a língua portuguesa, o que acaba sendo criado é um supra-espaço político simbólico de identidade
lingüística, o qual nasce de um movimento que tem força especial porque vem do íntimo,
qual seja a consciência da própria identidade pessoal, cultural e social de cada um dos
sujeitos que compartilham esse instrumento de formação identitária que é a língua.
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Proverbial style in novelistic
José Saramago*
0. A proverb is a statement which is fixed (does not admit any grammatical transformation, reordering of the words or lexical change) and is autonomous both syntactically and semantically (which could result in a complete conversational turn).
It’s also a text without a known author, but recognised within a linguistic community (e.g., registered in dictionaries of proverbs and lexicographical works1) and a discourse of generic reference (so possibly applied to several situations, people and time;
able to establish functional relations in a text or with respect to a specific situation).
In addition to these essential features, a proverb shows frequent traits, such as
special phonetic characteristics, rhyme, meter, pause, alliteration, repetition of words,
and so on. It may have figurative meaning (by way of metaphor, metonymy, synecdoche) and opposite and repeated lexical units. The syntactic construction is often binary
and preferably in present tense. Usually, it is presented by discourse affixes like as
they say.
These characteristics are pointed out by the specialists like the folklorist Taylor
(1931), structural linguists such as Greimas (1960), Coseriu (1966), Milner (1969), Permiakov (1970,1979) and Dundes (1964, 1975), pragmatic scholars like Norrick (1985),
Lopes (1992), Anscombre (2000) and Kleiber (2000), those who studied Spanish phraseology Zuluaga (1980), Corpas (1996) and Ruiz (1997).
These kind of stereotypical utterances are very common in the novels of José Saramago2, one of the most popular Portuguese writers, Nobel Prize winner in 1998. This
* This text is a paper presented in the Third International Conference of IALS (International Association for Literary Semantics) celebrated in Birmingham from the 7th to the 9th of April, 2002.
1 As reference, consider Brazão, who presents a compilation based on a fieldwork in the South of
Portugal (1998) and, only in case of doubt, Moreira (1996).
2 The editions used are the following: Terra do Pecado, 2ª ed.(1997), Manual de pintura e caligrafia, 4ª ed.(1993), Objecto quase, 3ª ed. (1986), Levantado do chão, 10ª ed.(1994), Memorial do convento, 24ª ed. (1995), O ano da morte de Ricardo Reis, 9ª ed. (1986), A jangada de pedra, 2ª ed. (1986),
História do cerco de Lisboa, 1ª ed. (1989), O evangelho segundo Jesus Cristo, 2ª ed. (1991), Ensaio sobre
a cegueira, 2ª ed. (1995), Todos os nomes, 1ª ed. (1997), O conto da ilha desconhecida, 1ª ed. (1997).
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paper will provide a characterisation of his style, analysing the way proverbs appear in
the author’s narratives3.
First, this work reviews the general results of a data basis of these proverbs and presents a classification of the many manipulated forms registered (based on Corpas,
1996). Then, it proposes an interpretation of this collection of data, reading the comments inserted in the same novels about the use of fixed expressions and considering
some literary strategies pointed out by the main critics of this novelist (Seixo, 1987;
Costa, 1997; Reis, 1998; Berrini, 1998).
1. We find 383 uses of proverbs, distributed in his narratives: Terra do Pecado (1),
Manual de pintura e caligrafia (7), Objecto quase, (3), Levantado do chão (59),
Memorial do convento (44), O ano da morte de Ricardo Reis (60), A jangada de pedra
(53), História do cerco de Lisboa (44), O evangelho segundo Jesus Cristo (33), Ensaio
sobre a cegueira (55), Todos os nomes (23) and O conto da ilha desconhecida (1).
The analysis reveals an evident contrast between the novels that he published in the
1980s, which according to critics were written during his maturity phase, and his first works
(Seixo, 1987: 32-3, 38-9; Costa, 1997: 20, 271, 326, 354;Reis, 1998: 11-27). They are also
unanimous in considering his novel Levantado do chão (1980) the shrinking point.
Another important characteristic of Saramago’s novels is the diversity of proverbs.
In the total number of proverbs (228), 101 are repeated (twice till seven times), but the
others 127 are applied only once.
However, the proverbs he cites the most reflect the contemporary use of these
forms in European Portuguese. These are Não há bem que sempre dure, nem mal que
nunca se acabe, Atrás de tempos, tempos vêm, O que tem de ser tem muita força, O
sol, quando nasce, é para todos, Há males que vêm por bem, Cada coisa a seu tempo,
Ningém foge ao seu destino, O que tem de ser tem muita força and Uma desgraça
nunca vem só.
2. The most impressive stylistic mark of the author is the multiple ways in which
he transforms proverbs. In the total number of 383 uses of proverbs, 261 have suffered
some kind of manipulation.
In the following extracts, there are examples of these modified forms, organised following the mentioned classification (Corpas, 1996: 233-56). Proverb uses are marked
with bold characters. In parenthesis, first, the narrative texts, by abbreviations are indicated4, then page where the proverb is quoted, and second, the corresponding number and form registered in the compilation of Brazão (1998).
The first alterations considered are external, because the formal structure is maintained while the semantic content is changed by the context.
3 Quantitative results are part of the analysis, in elaboration, from the Ph.D. dissertation As funções
dos provérbios na narrativa de José Saramago, so they are merely illustrative.
4 Those abbreviations are: TP (Terra do pecado), MPC (Manual de pintura e caligrafia), OQ
(Objecto quase um objecto), LC (Levantado do chão), MC (Memorial do convento), AMRR (O ano da
morte de Ricardo Reis), JP (A jangada de pedra), HCL (História do cerco de Lisboa), ESJC (O evangelho segundo Jesus Cristo), EC (Ensaio sobre a cegueira), TN (Todos os nomes) e CID (O conto da ilha
desconhecida).
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Generally, the repetition of a lexical component of the entire form, in the context,
detaches the literal meaning (Corpas, 1996: 236-239):
(1) Não é verdade que a mão esquerda não faça falta. Se Deus pode viver sem ela, é porque é Deus, um homem precisa das duas mãos, uma mão lava a outra, as duas lavam o
rosto, quantas vezes já teve Blimunda de limpar o sujo que ficou agarrado às costas da mão
e doutro modo não sairia, (MC,91; 3554. Uma mão lava a outra e as duas lavam[-no] rosto.)

On the other hand, a literal (and erroneous) interpretation in context contributes to
detach the figurative meaning (Corpas’1996: 239):
(2) desta maneira se arranjam ditados que depois ficam e se repetem distraidamente, é o caso
daquele outro, Quem tem boca vai a Roma, não é verdade, caminhos há muitos por aqui e
todos vão a Montemor, cada um destes homens leva a boca calada e só um surdo não ouviria o
alto discurso que ressoa em todo o latifúndio. (LC, 310b; 3119. Quem tem boca vai [dar] a Roma.)

The internal modifications, which affect the component’s inventory or syntactic relations, have semantic consequences.
The first processes examined are the addition of lexical components, adjectives,
nouns, prepositional groups, and verbs in elliptical forms (Corpas, 1996: 240-241):
(3) Mais ofensivo do senso comum foi o seu segundo movimento, que o fez levantar-se
da cama para ir dar duas voltas à chave na porta de comunicação com a Conservatória, como
quem desesperadamente põe trancas depois de lhe haverem roubado a casa. (TN, 130;
610. Casa roubada(s), trancas na porta.)

The opposite situation is the suppression by reducing the entire form to the nucleus
statement or by the allusion of two or three words (Corpas, 1996: 241-243), as this testifies respectively:
(4) não sei que deu a estes dois para de súbito se terem tornado tão carnalmente exigentes e dadivosos, será do verão que os aquece, será de estar no ventre aquele minúsculo
fermento, [ . . . ]§ Porém, não há bem que sempre dure. Acabaram as férias de Lídia, tudo
voltou ao que dantes era, (AMRR, 357; 1633. Não há bem que sempre dure nem mal que
nunca se acabe.)
(5) Se começamos a antecipar muito, não tarda que falemos de filhos e cadilhos. Hoje
é dia de festa, vai casar Manuel Espada com Gracinda Mau-Tempo, há muitos anos que não
se vê um casamento assim em Monte Lavre, (LC, 217; 3131. Quem tem filhos tem cadilhos.)

Another important process is the substitution of lexical components to create a new
sense or the substitution by synonyms, in order to vivify the original unit (Corpas, 1996:
243-246), respectively presented in:
(6) entre S. Vicente e S. Sebastião estão as três santas, Isabel, Clara, Teresa, parecem
minorcas ao pé deles, mas as mulheres não se medem aos palmos, mesmo quando santas
não são (MC, 327; 2239. Os homens não se medem aos palmos.)
(7) podemos imaginar com que orgulho profissional começava José a instruir os seus
filhos mais velhos, um após outro, […], nos segredos e tradições da arte carpinteira, atento
ele, também, à antiga sentença popular que assim reza, O trabalho do menino é pouco,
mas quem o desdenha é louco, foi o que depois veio a chamar-se trabalho infantil. (ESJC,
134; 3510.Trabalho de menino é pouco, mas quem o perde é louco.)
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The adaptation of the grammatical structure affects the morphological elements or
the syntactic relations between the components of a unit (Corpas, 1996:246-247):
(8) mas que os mesmos e outros homens tomam ingenuamente como seus, os interesses, ou virão a sê-lo à custa de pesado pagamento quando chegar a hora de liquidar a conta,
a regra é comerem uns os figos e a outros rebentar a boca, (AMRR, 149; 3572. Uns comem
os figos e outros rebenta-lhe a boca.)

Combination also occurs often, by the simultaneous use of these procedures (Corpas, 1996:248-250):
(9) É preciso que Abril seja um mês de palavras mil, porque mesmo os certos e convencidos têm seus momentos de dúvida, suas agonias e desânimos, (LC, 333; 233. Abril, águas
mil.)

At length, there are cases of fusion of different units (Corpas, 1996:250-1):
(10) É engano, não pode ser, aqui passa do noventa e cinco para o noventa e sete, não
há noventa e seis, mas quem procura sempre alcança, é aqui, riram-se de nós porque não
sabíamos que o noventa e seis ficava deste lado, muito riem as pessoas de Lisboa. (LC,78;
2748. Quem espera– sempre alcança. 3022. Quem procura, quer saber.)5

Anyhow, the analysis of this corpus shows the necessity of distinguishing additional forms of manipulations.
Conversational expansions are repeatedly inserted in proverbs, to stress or to clarify6:
(11) seria indecente falsidade responder-lhe, além de estupidez rematada, que para a
Conservatória Geral do Registo somos todos iguais, tal como o sol que é para todos quando
nasce, há coisas que é conveniente não dizer diante de um velho se não queremos que ele
se nos ria na cara. (TN, 159; 2167. O sol, quando nasce, é pra todos.)

It’s also possible to verify another particular addition, which attached a parallel
structure:
(12) De manhã se começa o dia, à segunda-feira a semana. Matinal, escreveu Ricardo Reis
a Marcenda uma extensa carta, trabalhosamente pensada, (AMRR, 256; 793. De manhã começa
o dia.)

In some cases, the author changes an affirmative into a negative sentence (or vice
versa):
(13) os turistas matinais são assim, no fundo problemáticos e inquietos, que sofrem com
a insanável brevidade das vidas, deitar tarde e cedo erguer, saúde não dá, mas alonga o
viver. (JP, 67; 820. Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer.)

Regularly, the phrasal structure contains a reordering of its components, in order to
change or maintain the meaning, like respectively attested:
5 The entire taxonomy of Corpas also considers illustration by graphic representations (Corpas, 1996:
251-2), which is not present in the corpus.
6 When discussing if proverbs have fixed forms, Norrick mentions structural changes and lexical
additions, especially accompanied by contrastive stress as in a conversational expansion or repetitions
for purpose of clarification (Norrick, 1985: 45).
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(14) seja a ordem resistir até ao último homem, daremos ao mundo o exemplo do que
valem portugueses, trai a pátria quem recuar um passo, enfim, vão-se os dedos e fiquem os
anéis, o governo confia e empraza todos a cumprir o dever que nos convém. (LC, 324;
3592.Vão-se os anéis, fiquem os dedos.)
(15) É assim. O peixe morre pela boca quando, de tão pequeno no anzol e triste figura
na frigideira, o não lança outra vez o homem para a água, acto que não se sabe se é de compaixão pela infância ou de projecção do interesse futuro, cresce e aparece, (LC, 287; 2376.
Pela boca morre o peixe.)

It’s also common that texts contain a paraphrase of the proverb, where the semantic content is maintained, but the formal structure is strongly changed:
(16) É sabido que não é a qualidade do pano que evita as nódoas, diz-se mesmo que
no melhor deles é que a nódoa cai, e também que não há uma sem duas, pois aí temos o
segundo erro, este sim, gravíssimo, (HCL, 24; 1874. No melhor pano cai a [maior] nódoa.)

These pointed processes, more than to complement Corpa’s classification, specify
different kinds of addition (as in (11) and (12)) and several types of structural change
(like (13), (14), (15) and (16))7.
3. The author, in practically all of his narratives, comments on his own writing8. In
some of these remarks he explicitly refers to frozen expressions such as proverbs, routine formulas, idioms, clichés, slogans, aphorisms (he calls sentenças). The analysis of
those comments reveals some of his particular points of view about proverbs. He even
recognises, humorously, his tendency to quote these forms:
Deixámos o páramo leonês, entrámos e estamos andando pela Tierra de Campos, onde
nasceu e floresceu aquele famoso pregador frei Gerúndio de Campazas, cujos ditos e feitos
miudamente relatou o não menos célebre padre Isla, para escarmento de oradores prolixos,
citadores impenitentes, refranistas convulsos e escritores derramados, mal é que nos tenha
aproveitado tão pouco a lição, sendo tão clara. (JP, 275-6)

In Manual de pintura e caligrafia, in his first edition subtitled Essay of novel, Saramago explicitly points out the writer’s right to use the words of other people, which he
knows from the lecture of written texts or from the cultural memory of oral phrases
(see Annexes (1), and specially, (2), respectively).
Moreover, during the large initial conversation between the author and the reviser,
in the História do cerco de Lisboa, there’s an advance for the transformation of the discourse of those voices inserted in the Portuguese language, like clichés, proverbs, etc,
(read (3)). Furthermore, this novel presents a situation, in which the reviser changes a
yes to a no of an História do Cerco de Lisboa and, after that, he writes his own version of this historical fact. Doing this, the reviser transforms himself into an author.
So, Berrini recognises, as the most important rule of Saramago’s writing, a principle
of inversion (Berrini, 1998:93) and she wrote that the pleasure of modifying and cor7 Likewise, she refers the change of order in the introduction of the presentation of her taxonomy
(Corpas, 1996: 235).
8 Some of his novels present as part of the main action the elaboration of a written text, like MPC
and HCL (the same theme appears in some moments of AMRR and of the dramatic titles A noite e Que
farei com este livro?).
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recting is not only applied to literature, but to other forms of art and to life as well (Berrini, 1998: 202).
In another novel, O ano da morte de Ricardo Reis, the contemplation by Ricardo
Reis of the monument of Eça de Queirós is described, where the epigraph of Eça’s
book A relíquia is inscribed, «sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da fantasia» (see (4)). Here, the novelist justifies the necessity to invert this quotation (sentença, in Saramago’s words). Berrini comments on this passage «Como se quisesse
sugerir que a memória do romancista está muito viva e presente, e que os caminhos
do romance português passam sempre pela ficção queiroziana. Mesmo que seja para
esquecê-la e superá-la posteriormente.» and, about the quoted epigraph, «avalia-a e descobre que a sentença parece clara, fechada e conclusa. Todavia e de imediato propõe
nova leitura:» (Berrini, 1998: 85).
In fact, this process of manipulation is typical of Saramago’s literary discourse. This
author often quotes other voices, not only the popular or folkloric one, but also the
literary voices of Fernando Pessoa and many others (Seixo, 1987: 48; Costa, 1997: 110-14, 296, 303; Berrini, 1998: 72, 82, 87, 92,107).
Even with Camões, he’s frequently changing their famous verses and sentences.
Perhaps the most famous example is the first and last sentence of the novel AMRR
(«Aqui o mar acaba e a terra principia» and «Aqui, onde o mar se acabou e a terra
espera», respectively), which transforms a verse of Camões, «Aqui onde a terra se acaba
e o mar começa» (Berrini, 1998: 86).
But, this process is not limited to literature, because Saramago also transcribes and
changes biblical texts9. Berrini, who intentionally ignores interjections and vocatives
inserted in the quotidian popular language, points out diverse kinds of actuation: explicit quotation, allusion, textual parallel, new application, change or inversion of the original meaning, suppression and addition (Berrini, 1998: 38-49, 162)10.
4. Considering the examples observed, the reflections included in his novels and
the appreciation of critics, some conclusions have to be pointed out.
First, Saramago, on the one hand, uses proverbs to build a polyphonic narrative,
where general and popular voices are favoured (as he does with popular protagonists),
on the other hand, he systematically redoes these frozen expressions, in a continuous
process of palimpsest, like he does with Os Lusíadas or The Bible.
Second, this dominant manipulation goes against two of the essential characteristics
of the gender ‘proverb’, the fixedness and the anonymous author, by transforming it
and creating an aphorism of his own11. Doing this, the author proposes a parody, which
9 In an interview conducted by Berrini, Saramago says: «Ressonâncias bíblicas? Sem dúvida. A Bíblia
é um livro, é só um livro, e essa é a sua grandeza. Como o Corão, como o Vedanta, obras de seres
humanos,» (Berrini’ 1998: 231).
10 After Berrini, by doing this, Saramago is vulgarising the sacred language, being ironic and humorous with the distance between sacred words and human actions, expressing censure by parody or contributing to invention, at least, proposing a new Evangelical truth, O Evangelho segundo Saramago (Berrini, 1998: 49-51).
11 Reis indicates a parallel strategy, by which the titles of narratives mainly explicit a gender (manual,
memorial, history, evangelic words, essay), but the books, instead of following it, revise or subvert genders and institutional fields (Reis, 1998: 19).
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express his doubts of traditional voices and authorities that form the world vision of his
contemporary (Portuguese) readers. Using these humorous and ironic strategies, he
also criticises today’s world, but diversifying the tone of his novels (which have a
serious and also philosophical undertone).
Finally, the novelist José Saramago uses proverbs in order to build a new proverb
repertory, part of an ideal language (which refuses and renews established and fixed
forms and senses), the sign of a different type of communication and humanity (one
that is capable of assuming many points of view).
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ANNEXES
(1) Estas coisas que escrevo, se alguma vez as li antes, estarei agora imitando-as,
mas não é de propósito que o faço. Se nunca as li, estou-as inventando, e se pelo
contrário li, então é porque as aprendera e tenho o direito de me servir delas como
se minhas fossem e inventadas agora mesmo. (MPC,125-612)
(2) Digo coisas que todos dizem, mas este feltro pisado e repisado que é a cultura,
que é a ideologia, que é também isso a que chamamos civilização, compõe-se de
mil e um pequenos estilhaços, que são heranças, vozes, superstições que foram e
assim permaneceram, (MPC,141)
(3) Desculpar-me-á se o contradigo, mas eu não empregaria a frase, calculo que por
ser lugar-comum, Nanja por isso, os lugares-comuns, as frases feitas, os bordões, os
narizes-de-cera, as sentenças de almanaque, os rifões e os provérbios, tudo pode
aparecer como novidade, a questão está só em saber manejar adequadamente as
palavras que estejam antes e depois, Então por que não diria você noite dos tempos,
Porque os tempos deixaram de ser noite de si mesmos quando as pessoas começaram a escrever, ou a emendar, torno a dizer, que é obra de outro requinte e outra
transfiguração, Gosto da frase, Eu também, principalmente porque é a primeira vez
que a digo, à segunda terá menos graça, Ter-se-á tornado em lugar-comum, Ou
tópico, que é vocábulo erudito, (HCL,13)
(4) Ricardo Reis pára diante da estátua de Eça de Quierós, ou Quieroz, por cabal
repeito da ortografia que o dono do nome usou, ai como podem ser diferentes as
maneiras de escrever, e o nome ainda é o menos, assombroso é falarem estes a
mesma língua e serem, um Reis, o outro, Eça, provavelmente a língua é que vai
escolhendo os escritores de que precisa, serve-se deles para que exprimam uma
parte pequena do que é, quando a língua tiver dito tudo, e calado, sempre quero
ver como iremos nós viver. Já as primeiras dificuldades começam a surgir, ou não
serão ainda dificuldades, antes diferentes e questionadoras camadas do sentido,
sedimentos removidos, novas cristalizações, por exemplo. Sobre a nudez forte da
verdade o manto diáfano da fantasia, parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa, uma criança será capaz de perceber e ir ao exame repetir sem se enganar,
mas essa mesma criança perceberia e repetiria com igual convicção um novo dito,
Sobre a nudez forte da fantasia o manto diáfano da verdade, e este dito, sim, dá
muito mais que pensar, e saborosamente imaginar, sólida e nua a fantasia, diáfana
apenas a verdade, se as sentenças viradas do avesso passarem a ser leis, que mundo
faremos com elas, milagre é não endoidecerem os homens de cada vez que abrem
a boca para falar. (AMRR,61-2)

12 In the next lines, he writes: «Outras vezes tenho copiado textos desde que comecei a escrever, e
por diferentes razões, para apoiar um dito meu, para opor, ou porque não seria capaz de dizer melhor.»
(MPC,127-8).
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A estrutura “verbo + funcional” como
núcleo predicativo: contributo para uma
teoria da sintaxe frásica em português
0. Este pequeno conjunto de reflexões que aqui deixamos em homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela, cuja amizade muito nos honra, confina com um dos pontos
da Gramática da Língua Portuguesa, (Vilela, 1995: 71) em que se analisam aspectos
explicativos da sintaxe e semântica frásica, nomeadamente aquilo que tem sido designado por valência ou regência. Numa perspectiva funcionalista, propomos aqui algumas linhas teórico-metodológicas para a descrição e explicação dos verbos sintemáticos ou sintemas verbais.

1. Introdução
Em primeiro lugar consideraremos o sintema verbal enquanto membro da classe do
“verbo”, definível pela compatibilidade com a classe da “pessoa”, a qual é constituída
por seis monemas. Em português, o sintagma verbal mínimo ou nexus, coincidente
com o enunciado mínimo,1 será constituído pelo monema lexical determinado pelo
monema de pessoa, por exemplo escrevo, escrevem. Além da compatibilidade com a
classe da pessoa, definem a classe verbal em português a sua compatibilidade com as
modalidades de “tempo”, “perspectiva”, aspecto” e “modo”. O sistema verbal português
coincidirá com o tipo de sintagma resultante de tais determinações.2 Estas determinações intra-sintagmáticas constituem o que tradicionalmente se apelida de formas conjugadas do verbo.
O sintema verbal funciona como unidade susceptível de assumir o papel de predicado, ou seja, nó da frase ao qual se subordinam as várias funções sintácticas F1, F2,
F3 e F4. Veja-se uma proposta de representação (Figura.1).:
1 Sobre a noção de Nexus, cf. Otto Jespersen, 1971, La Philosophie de la Grammaire, Paris, Minuit,
p. 148 e 153 e seguintes. Sobre a noção de enunciado(s) mínimo(s), cf, em especial, Martinet, 1985,
Syntaxe Générale, Paris, Armand Colin, p. 115 e p. 197.
2 Cf Jorge Morais Barbosa, 1998, “Le système verbal portugais”, in Bentolila (dir.), Systèmes Verbaux,
Peeters, Louvain-La-Neuve, 71-86.
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Figura 1: Verbo e determinantes

Modalidades
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Tempo

Perspectiva

Aspecto

Modo

Nome
Pronome
F4

SV

VERBO

Advérbio
Proposição

F3

Pessoa
F1

F2

Nível das Funções
Sintácticas

O verbo é o núcleo da frase e quando determinado por um monema de pessoa,
o qual assume em primeira instância F1, forma o enunciado mínimo. O monema de
pessoa está, assim, indissociavelmente ligado à função sintáctica F1 e, por isso, apesar
de estarmos a tratar de entidades de níveis diferentes, inseriram-se ambos, na figura
supra, num espaço partilhado. É óbvio que o monema de pessoa não esgota o paradigma dos functivos susceptíveis de preencherem o functema correspondente à referida função sintáctica. A visualização gráfica proposta contempla a determinação ao
nível dos monemas e ao nível das funções sintácticas. Ao nível dos monemas dá-se
ainda destaque às modalidades verbais.
Procederemos, sempre que linguisticamente possível, pela confrontação de frases
que formem “pares mínimos” e que permitam analisar rigorosamente as possíveis formas
sintemáticas dos verbos do português, estabelecendo um paradigma descritivo que
explique e permita distinguir quando funcionalmente pertinente, estruturas lexicais e
estruturas sintácticas.
O objectivo será, pois, esclarecer a problemática em questão em frases como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para inaugurar, Umberto Eco pensa a guerra. (Corpus Natura, 17150)
Para inaugurar, Umberto Eco pensa na guerra.
Mário Soares olhou o mar e contou a história. (Corpus Natura, 74586)
Mário Soares olhou o mar e contou com a história.
Este mecanismo precisa o comunicado emitido em Viena...(Corpus Natura, 33228)
Este mecanismo precisa do comunicado emitido em Viena...
Ninguém acreditou na seriedade da proposta. ( Corpus Natura, 17783)
Ninguém acreditou a seriedade da proposta.
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Partindo dos signos na sua configuração formal, (começaremos com a análise das
sequência V+FL), analisaremos o seu comportamento sintáctico para identificar os sintemas e as suas variantes, se as houver, o que permitirá estabelecer um padrão de uso
e respectivas flutuações.

2. O sintema como membro da classe do verbo
Não obstante, ao nível da forma se observar que as determinações do sintema verbal
“Verbo + “Funcional” se manifestam formalmente no interior do sintema parecendo
afectar apenas o monema lexical, o que se constata do ponto de vista funcional é que
sempre as determinações em causa, expressas pelo monema de “pessoa”, e pelas
modalidades de “tempo”, “perspectiva “aspecto” e “modo” determinam o sintema na
sua globalidade de unidade linguística dotada de forma e sentido.
Consideremos os seguintes exemplos, sem o propósito de uma enumeração cabal,
a fim de verificarmos se o comportamento dos sintemas verbais apresenta restrições ao
nível das determinações intra-sintagmáticas características da classe do verbo em português:
1. Eu?! Eu, triste?!» Mas André ficara tão enfiado e parecia tão ansioso de ver
aquilo mesmo que nem ela em si tinha, que Margarida se arrependeu de uma
reacção tão brusca. (Nemésio, XXII)
2. João contou a Henriqueta o incidente à mesa de D. Carolina Amélia; queixouse do tio Ângelo e das imprudências do pai. (Nemésio, XVI)
3. Não pareciam acreditar n 'estes preparativos. E todavia eram sinceros. Carlos
até fizera annunciar o consultorio nos jornaes; quando viu porem o seu nome
em letras grossas, entre o de uma engommadeira á Boa Hora e um reclamo de
casa de hospedes, – encarregou Villaça de retirar o annuncio.
Livro I Cap. IV – Eça
4. Carlota às vezes queixava-se de que lhe viam as cartas. Laura protestava secamente, repregando o beiço e desdobrando a última vaza recolhida, para se lembrar do que já tinha saído neste naipe ou naquele. (Nemésio XVI)
5. ...diz que não confiava nos portugueses e admite que mentiu, (Natura, 49072)
6. O presidente da República confia no PGR? (Natura, 24357)
7. ...no jazz, o criador precisa de tempo e de espaço para se mostrar. (Natura,
4535)
8. Os analistas não se recordavam de uma escalada tão pronunciada...(natura,
60920)
9. Vila Franca de Xira já só pensa no primeiro desafio que espera vir a ter.
(Natura, 21273)
10. ...um dos mirones persistiu em manter aceso um cigarro (Natura, 50526)
Analisando os sintagmas verbais das várias frases seleccionadas, nada dos leva a
concluir que os sintemas verbais, como tal, apresentem em relação às modalidades verbais qualquer restrição que os distinga dos monemas da classe verbal do português,
como se sintetiza no quadro abaixo:
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Sintagma
Verbal

“Pessoa”

“Tempo”

Arrependeu-se
(de)

“3a”

“pretérito”

–

Queixou-se
(de)

“3a”

“pretérito”

Acreditar
(em)

–

Queixava-se
(de)
Confiava (em)
Confia (em)
Precisa (de)
Recordavam-se
(de)
Pensa (em)
Persistiu
(em)

“Perspec- “Aspecto”
tiva”

“Modo”

Sintema
verbal

–

–

Arrepender-se de

–

–

–

Queixar-se
de

–

–

–

“infinitivo”

Acreditar
em

“3a”

“passado”

–

–

–

Queixar-se
de

“3a”
“3a”

“passado”

–

–

–

Confiar em

–

–

–

–

Confiar em

“3a”
“6a”

–

–

–

–

Precisar de

“passado”

–

–

–

Recordar-se
de

“3a”
“3a”

–

–

–

–

Pensar em

“pretérito”

–

–

–

Persistir
em

Estamos, pois, perante elementos da classe verbal.

3. As estruturas “verbo +funcional”
Partindo da constatação de que existem na língua portuguesa monemas verbais que
se fazem acompanhar sempre de um funcional cuja presença tem carácter obrigatório
e é parte integrante do próprio verbo, analisaremos os verbos que tradicionalmente são
chamados “verbos preposicionais” ou “verbos de regime preposicional”, na medida em
que constituirão, muitos deles, sintemas verbais.
As dificuldades na delimitação destes verbos conduziram a que várias das gramáticas tradicionais sempre tenham, parcial ou totalmente, ignorado os “verbos de regime
preposicional”. A problemática que iremos abordar seguidamente começa por nos
colocar as seguintes questões: estes complementos “preposicionais” regidos pelo verbo,
serão complementos especiais ou tão simplesmente complementos de verbos sintemáticos, como o seu comportamento sintáctico deixa antever?
Consideraremos os verbos que de modo facultativo ou obrigatório regem um “complemento preposicional”. A nossa análise privilegiará os verbos seguidos das “preposições” a, de, em e com.
É nosso intuito demonstrar, claramente, que em variadíssimos casos a distinção
entre verbos em uso transitivo com ou sem a presença de um funcional deverá ser considerada apenas no plano morfológico, uma vez que do ponto de vista funcional se
está perante o mesmo tipo de determinação.
A noção de perda de significado do funcional e o facto de o complemento ser
regido pelo verbo são duas das características comuns que encontramos destacadas em
autores que iniciam a procura da fundamentação teórica para a questão, como por
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exemplo Bally ou Blinkenberg3. Este último sublinha a importância de observar os
casos de variação sintáctica no uso dos verbos, dado que os verbos cujo uso é frequentemente transitivo podem ser, de igual modo, usados intransitivamente.
Esse uso intransitivo ocorre amiúde junto de um “complemento preposicional”, o
qual permite um “novo” uso transitivo do verbo desde que se verifique que o funcional transmitiu total ou parcialmente ao verbo o seu valor e que entre verbo e complemento se verifica uma coesão semelhante e correlativa à que se verifica entre um verbo
e uma função F2 não antecedida de funcional.
Partiremos da hipótese de que, nos casos em que morfologicamente se observam
estruturas diferentes nas estruturas sintácticas de um verbo ou dos seus complementos,
poderemos estar, quer perante variantes de um único esquema funcional, quer perante
esquemas diferentes na forma e no sentido cuja descrição como verbos homónimos
será mais adequada.
Cano Aguilar refere, a propósito do espanhol, contrariamente à nossa conceptualização dos factos para o português, que a preposição dos “complementos de regime
preposicional” não “forma corpo” com o verbo, ao contrário do que sucede em alemão
(Cano, 1987, 364), defendendo que “En francés o español, la preposición queda muy
unida al objecto”. O que advogamos para o português é uma visão dinâmica dos factos
que permita avaliar e identificar os funcionamentos em que o funcional4 fará, realmente,
parte do verbo, formando com ele um sintema verbal.
Contribuem para esta posição o facto de o funcional ser “seleccionado” pelo verbo
(digamo-lo deste modo provisoriamente) e o facto de o funcional perder as latitudes combinatórias que evidencia noutros contextos, ou seja, haver uma redução ou
anulação do seu paradigma comutativo como funcional, cabendo inclusive questionar se se mantém, ou melhor, em que medida se mantém ou altera o estatuto do funcional.
Existem outros grupos de monemas verbais os quais revelam usos em que não
apresentam qualquer funcional e usos em que, tal como os monemas verbais já referidos, exibem um funcional.
Em relação aos verbos que passamos a analisar, tomaremos, pois, como ponto de
partida o facto de se atestarem no português dois tipos de comportamento verbal distinto que nos permitirão distinguir dois conjuntos de verbos:
a) Verbos que são sempre seguidos de um funcional, ou seja, verbos cujo uso não
prescinde da presença obrigatória e exclusiva de um funcional específico, o qual
não é comutável por nenhum outro ou por zero, sempre que os mesmos verbos
são determinados por um complemento. Exibem tal comportamento verbos
como redundar em, consistir em, equivaler a, concordar com, desistir de, insistir em, aceder a, reduzir a. Não é nosso intuito fazer uma enumeração exaustiva:
ab uno disce omnes.
b) Verbos que admitem uma construção sem funcional ao lado de uma construção
com funcional. Este tipo de verbos dará lugar a problematizarmos se estamos
3
4

C.Bally (1944) e Andreas Blinkenberg (1969).
Para uma noção funcionalista de monemas indicadores de função, relatores, conectores, funcionais, cf André Martinet (1985) em especial, p. 107e 120.
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perante um verbo ou perante dois verbos homónimos, uma vez que uma e outra
construções implicam divergências de sentido. Evidenciam estes comportamentos verbos como acreditar / acreditar em, aspirar / aspirar a, dispor / dispor
de, contar/contar com.
A questão que iremos abordar seguidamente é a de saber se esses funcionais introduzem um sintagma e nele se integram, constituindo os chamados “sintagmas preposicionais” ou se pelo contrário devem ser entendidos como "partes" do próprio verbo dando
lugar a que se fale de um sintema verbal. Para esclarecer esta questão importa clarificar qual o tipo de função desempenhada pelo functivo “introduzido” pelo monema
funcional, o seu carácter específico ou não específico, obrigatório ou facultativo, etc .
Começaremos por considerar os monemas verbais olhando à forma dos complementos, “sem preposição” ou “regidos de preposição”. Há depois que identificar a sua
função ou funções, pois, como é consabido, a mesma estrutura formal é susceptível de
desempenhar funções distintas e distintas formas não significam necessariamente diferença de funções.
Separaremos, em primeiro lugar os complementos de acordo com as funções que
desempenham. (Martinet e tal., 1979:164). Sem entrar em considerações de ordem
semântica, atendendo apenas à função e à forma dos complementos, analisando a
seguinte frase, vê-se que aparecem vários complementos introduzidos por um funcional diferente. Trata-se, em todos os casos, de um complemento cuja presença é sintacticamente facultativa, e onde os diferentes functivos preenchem sempre o mesmo functema. Estamos perante functivos diferentes de F4, sendo a estrutura sintáctica das cinco
frases sempre a mesma e que podemos descrever como:
VF1(F4)

A menina caiu

VF1(F4)
nas escadas.
das escadas.
pelas escadas.
de manhã.
com a cabeça para baixo.

Há outros verbos cujo valor se vê alterado pelo funcional que os acompanha, como
oportunamente se verá. Se assim for, a função em causa é uma função específica do
verbo.
Antes de avançarmos na análise dos tipos de verbos acima distinguidos, importa
ainda clarificar os conceitos e a terminologia com os quais operamos, como já referimos. A doutrina funcionalista martinetiana que aqui aplicamos aos sintemas verbais e
aos seus complementos socorrer-se-á de uma revisão crítica do conceito alarquiano de
suplemento, perfilhado por muitos linguistas espanhóis para designar um “tipo particular” de “complementos preposicionais”, testando a sua pertinência operatória em
relação ao ponto de vista que aqui adoptamos.
Emílio Alarcos propõe em 1968 uma concepção hierarquizada de frase que podemos resumir no seguinte esquema:
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{
Núcleo–verbo
E adjacentes

Sujeito léxico
Implemento
Suplemento
Complemento
Aditamento
Atributo

Vários autores espanhóis, na senda de Alarcos Llorach, referem uma “nova” função
a que chamam suplemento. Esta função aparece pela primeira vez esboçada no artigo
" Verbo transitivo, verbo intransitivo y estructura del predicado".5
Este linguista toma por base a ideia de que a chamada transitividade é uma característica do uso de certos verbos e consiste na presença de um complemento que completa
a significação do verbo, o que se coaduna com a própria concepção da questão que seguimos neste trabalho, como expressado no capítulo anterior. O complemento em questão
pode apresentar várias formas e não corresponder necessariamente ao implemento.6
Podemos resumir as características desta nova função suplemento do seguinte modo:
– É incompatível com o implemento.
– Não é marginal, pois não se pode eliminar.
– A preposição está sempre presente, mesmo quando o adjacente é consabido e
pronominalizado.
– Não é comutável por advérbios.
Alarcos ilustra a questão com os seguintes exemplos:
1.
2.
3.
4.

Falam
Falam
Falam
Falam

de noite . (Falam então).
de mansinho. (Falam assim).
de política . (Falam dela / disso).
do tempo.(Falam dele /disso)

Ao procedermos à comutação, vemos que em 1 e 2 os complementos de noite e
de mansinho são comutáveis por advérbios, como então ou assim: Falam então;
Falam assim, sendo possível eliminar ambos os complementos. Em 3 e 4 conserva-se
a preposição e a comutação por zero poderá produzir alteração no valor do verbo.
Estes complementos estabelecem uma relação equivalente à relação que se estabelece
entre o verbo e o implemento, mas como são precedidos pela preposição de, a qual
não desaparece mesmo junto da referência pronominal, Alarcos propõe que se fale de
uma outra função, a de suplemento.7
A sequência não pode ser considerada um aditamento dado que estes são compatíveis com o implemento como se verifica:
Comprou o livro de manhã.
5 In Archivum 18, 1968, seguimos a reprodução do mesmo artigo em Alarcos, 1992, Estudios de
Gramática Funcional del Español, Madrid, Gredos, p. 148-162.
6 Ao fazermos a revisão crítica do modo como Alarcos teoriza a questão dos complementos verbais
e do suplemento em particular, usaremos a sua própria terminologia.
7 A mesma relutância em considerar “objecto” uma função que evidencia um funcional, leva Martinet a falar de funções indirectas (Martinet et al., 1979: 163 e seguintes.)
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A função suplemento é, por seu turno, incompatível com o implemento, como
determinações do mesmo verbo. O verbo admite a função suplemento ou implemento,
mas em exclusão mútua.
Implemento
Contou os amigos.
Pensou o exame.
Acredita o embaixador.
Percebe as contas
Acabou o bolo.

Suplemento
Contou com os amigos.
Pensou no exame.
Acredita no embaixador.
Percebe de contas.
Acabou com o bolo.

Alguns verbos só admitem a função suplemento e excluem sempre o implemento.
O verbo abusar quando usado transitivamente só admite a determinação por suplemento.
Abusou da boa vontade dos pais
*Abusou a boa vontade dos pais
Aplicando a doutrina de Alarcos, em A teremos implementos e em B suplementos:
A
Acabou o desenho.
Acabou-o (terminou-o ).
Acertou o negócio.
Acertou-o (combinou- o ).
Acertou o relógio.
Acertou-o.
Assistiu o ferido.
Assistiu-o (tratou-o).

B
Acabou com o desenho
Acabou com ele (destruiu – o).
Acertou no negócio.
Acertou nele (escolheu bem).
Acertou no relógio.
Acertou-lhe.
Assistiu ao acidente.
Assistiu a isto/àquilo (presenciou o acidente).

Posteriormente a 1968, Alarcos veio a introduzir algumas alterações na sua concepção de suplemento.8 Ao contrário do que afirmara como característico do suplemento, verifica-se que este, por vezes, ocorre junto de um implemento e outras vezes
é comutável por advérbio, o que o colocaria dentro do espaço da função aditamento.
Alarcos propõe então que se fale de suplemento indirecto e de suplemento inerente.
Teremos um suplemento indirecto quando o mesmo coexiste com o implemento e
não aparece sem ele, de que seria exemplo:
Encheu o jarro de vinho.
Será suplemento inerente o suplemento comutável com advérbio, que se caracterizará em oposição aos aditamentos pela sua presença obrigatória.
Reside em Évora.
Meteu o carro na garagem.

8 Alarcos Llorach, 1986, “Prólogo” a Hortensia Martínez García, El suplemento en español, Madrid,
Gredos. E especialmente em Alarcos Lorach, 1990, “La noción de suplemento”, Jornadas de FilologiaHomenatge Profesor Francisco Marsá, Universitat de Barcelona, p. 209 a 222.
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Assinale-se que Alarcos acrescenta ainda uma outra subdivisão à noção de suplemento. Refere o suplemento atributivo9 o qual se pode observar em frases como:
Têm-no por tonto.
Chama-lhe de parvo.
O suplemento seria em última instância, seguindo a doutrina de Alarcos, todo o
sintagma preposicional de carácter obrigatório, definição que, contudo, não abrange os
chamados suplementos indirectos, uma vez que estes são perfeitamente elimináveis:
Encheu o jarro (de vinho).
Assim, em relação à identificação da função suplemento proposta por Alarcos,
apenas há certezas categóricas quando estamos perante um sintagma “preposicional”
obrigatório que não preenche uma função de implemento nem de complemento.
Quando estamos perante preposições opcionais podemos estar perante um aditamento
ou um suplemento.
Na nossa óptica será preferível considerar, não uma nova função suplemento, mas
sim considerar verdadeiros F2 os complementos não integráveis no sintagma verbal,
sempre que este se revele como um sintema, cuja estrutura interna é V+FL (Verbo +
Funcional). Esta conceptualização afirma-se, em nosso entender, como sendo uma
solução mais económica do ponto de vista da descrição e mais adequada do ponto de
vista da função dos vários functivos na frase, independentemente da sua forma.
Todo o complemento é na sua essência sintacticamente opcional. Como refere Martinet “Les fonctions autre que le sujet introduisent, en principe des expansions – la tradition dit des “compléments”, c’est-à-dire des segments qui ne font pas partie du mininum nécessaire pour constituer un énoncé viable” (Martinet et al, 1979 :159) 10. Daqui
decorre que a presença obrigatória ou facultativa nem sempre seja critério suficiente
para distinguir as funções subordinadas ao núcleo verbal entre si, uma vez que apenas
F1 se caracteriza por ser sempre uma função obrigatória.
Há-de pois entender-se que nem sempre os elementos regidos ou funções específicas são obrigatórias. Podemos ter funções específicas obrigatórias ou facultativas.
Funções

Específicas

Não específicas

Obrigatórias

F2 e F3

F1

Facultativas

F2 e F3

F4

Todo o elemento obrigatório é subordinado ou regido mas nem todo o elemento
regido é obrigatório.
9 Vide Op. cit na nota anterior e Alarcos Llorach, 1994, Gramática de la lengua Española, Madrid,
Espasa Calpe, (p. 308 onde fala de “atributivos preposicionais.”).
10 Cf. também Martinet, 1996 :86, “L’ expérience nous montre que, parmi les unités significatives qui
composent les enoncés, il en est qui peuvent disparaître sans affecter la validité ni les rapports mutuels
des éléments qui demeurent. Ce sont parmi eux qu’ on rencontre ceux que la grammaire traditionnelle
appelle les “compléments”. On les considére aujourd’ hui comme des expansions à partir d’un noyau
constitué par les unités qui ne sauraient disparaître sans éliminer l’énoncé considéré.”
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Nos verbos sintemáticos V+FL, o monema funcional apresenta um significado relacional nulo ou esbatido. Muitas vezes, tem um papel meramente diacrítico. O verbo
sintemático evidencia amiúde um significado específico que o opõe ao verbo monemático: Contar com os convidados é completamente diferente de Contar os convidados.
Estamos, pois perante dois verbos diferentes nas frases:
Fernando Peres contava com os cavaleiros galegos, asturianos e aragoneses de
que pouco a pouco se rodeara (Herculano, Bobo, 52).
Uma velha contava moedas de cobre, acocorada diante do seu gigo de frutas
(Eça, Relíquia, 178)
Comparem-se ainda os seguintes pares de frases onde se observa um diferente
matiz semântico dos núcleos predicativos, facto que merecerá ser alvo de uma outra
análise:
Tratar uma doença. / Tratar de um doença.
Acertou o negócio. / Acertou no negócio.
Podemos concluir, retomando aqui uma observação de Apolónio Díscolo, em que
se considera que, em certos casos, a preposição já como tal não funciona
"queda todavia por decir que a la preposición le corresponde el nombre de tal quando
desempeña su función propia, pero, estando compuesta con cualquiera otra palabra, ya no
puede llamársele preposición, al ser un elemento de la palabra global, en cuyo caso ya no
presenta las características proprias de la preposición. "..., "... ya no es propriamente una
preposición, sino una parte del verbo " (Apolónio Díscolo, 1986, 386).
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ÁRVORE – um olhar transversal
Quis potis est dignum pollenti pectore carmen
condere pro rerum maiestate hisque repentis?
Lucrécio, De Rerum Natura, LIBER QVINTVS
A revista Árvore, editada em Lisboa no Outono de 1951 – sob a direcção de António Luís Moita, António Ramos Rosa, José Terra, Luís Amaro e Raul de Carvalho – além
de abrir a década de cinquenta de modo auspicioso, representa um momento decisivo
na evolução da poesia portuguesa dos meados do século XX, fundamentalmente, pela
fundura do debate teórico que em torno dela se levanta. Contudo, no contexto político
da época, estas Folhas de Poesia acabaram por ter uma existência relativamente breve
e bastante conturbada em termos editoriais, devido à acção ferozmente vigilante da
censura. Depois de uma interrupção de mais de um ano, o último dos quatro números
veio a lume sem data [1953] e tem no elenco directivo o poeta Egito Gonçalves.
A comemoração do cinquentenário da publicação deste último número foi condignamente assinalada pela Editora Campo das Letras, do Porto, com uma aprazível edição
fac-similada, precedida de um estudo esclarecedor de Luís Adriano Carlos1.
O texto de abertura, intitulado «A necessidade da poesia», lido à distância de meio
século, ganha uma nova e inesperada ressonância. As palavras de Jean Cassou, citadas
no incipit, não perderam actualidade: a poesia continua a ser «a mais perfeita expressão do homem, a sua mais alta operação espiritual»2. Se o seu fim «é explicar o homem,
acompanhá-lo, exaltá-lo no decurso da sua prodigiosa ascensão»3, a poesia não pode,
por outro lado, deixar de reflectir «a vida dramática do homem que a todo o custo procura humanizar o mundo, mudar a vida»4. O interesse deste texto inaugural reside, justamente, nesta insuperável aporia, que marcará em larga medida a poesia dessa época.
Mas nem por isso a revista deixa de ser um espaço de debate teórico enriquecedor,
onde se confrontam concepções poéticas e projectos por vezes radicalmente opostos,
1 Vd. Árvore – folhas de poesia, Edição fac-similada. Introdução e Índices de Luís Adriano Carlos
[«Uma Árvore no meio do Cosmos ou o Retorno do Sublime»], Porto, Campo das Letras, 2003. 1.º Fascículo – Outono de 1951. Texto «programático», impresso em itálico.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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mas sempre centrados na preocupação de assegurar, de forma meditada e digna, uma
reflexão vital e inovadora sobre a questão da linguagem poética.
A Árvore não foi o órgão de um movimento literário, pois «nunca pretendeu ser o
porta-voz de um grupo, embora não renuncie ao espírito de coesão que possa haver
dentro da livre diversidade de tendências ou caminhos dos seus colaboradores»5. Isso
mesmo nos é confirmado pelos valiosos depoimentos de alguns dos seus fundadores,
publicados num número especial de Letras & Letras, comemorativo dos 40 anos da
revista6. António Ramos Rosa, que é visto por Albano Martins como «porventura a personalidade mais influente, mais rica e mais complexa do grupo»,7 reitera o princípio
aglutinador das orientações estéticas da Árvore – a «fidelidade ao humano» –, que ele
redefinirá no primeiro ensaio de Poesia, Liberdade Livre (19628); e a necessidade então
sentida de uma «poesia em que as exigências do real (inclusivamente da realidade
social) se aliassem à integridade da linguagem poética, na sua unidade e na sua essência de palavra livre e aberta ao desconhecido»9.
Bastaria seleccionarmos excertos de alguns textos ensaísticos e críticos publicados
na revista, para se tornar claro que, subjacente a cada um deles, está sempre um sistema filosófico ou ideológico que funciona implicitamente como uma moldura teórica
dentro da qual a poesia pode ser pensada.
Contudo, sabemos que, no início dos anos 50, os critérios de aferição são tendencialmente de natureza ideológica pela própria pressão da ditadura, o que faz com que
Ramos Rosa oscile entre as concepções de dois poetas que cruzaram o surrealismo: a
«incantação da linguagem» de um René Char e a concepção «finalista» de um Paul
Éluard, quando afirma que «o fim da poesia é a vida, “a verdade prática”»10. A tensão
entre o humano e o poético é um dado incontornável do pensamento estético do
grupo da «Árvore», porque ele arrasta consigo a espinhosa questão da «verdade» em
poesia (entendida talvez como solidariedade interna entre a poesia, a ética e a história»,
ou, como dirá Ramos Rosa, a verdade entendida como uma «integração na história [que]
não implica uma fidelidade restrita ao presente, a não ser que dêmos ao conceito de
época o seu significado mais rico e multidimensional, consagrando o nosso tempo, entre
todos, como o único em que as mais terríveis contradições sociais se resolverão»11.
Mas a necessidade da poesia é também de ordem ontológica, como fica explíto no
ensaio de Eduardo Lourenço, hoje bem conhecido («Esfinge e Poesia»), que marca a sua
presença, logo no primeiro número:
A poesia é expressão das origens. Solicitado pela noite animal e a plenitude solar, um
poeta talhou na rocha uma forma visível da sua condição. Compreender a Esfinge, compreender a poesia é olhá-la sem a tentação de lhe perguntar nada. É aceitar o núcleo de silên5
6

Ibid., 3.º Fascículo- Primavera e Verão de 1952 (nota introdutória).
Cf. Letras & Letras, n.º 56, 2 de Outubro, 1991.
Vd. José Terra: «Para a História de Árvore e de sua Época» e Luís Amaro: «Breve Página de Memórias».
7 Ibid. Albano Martins: «Nascimento e Morte duma Revista».
8 António Ramos Rosa, Poesia, Liberdade Livre, Lisboa, Livraria Morais Editora, 1962. Cf. «A Poesia
e o Humano»: “O poema essencialmente fala de si mesmo, isto é, do acto de criar, dessa experiência
única em que se manifesta a liberdade humana fundamental”, p. 22.
9 Cf. Letras & Letras, p. 13.
10 Cf. António Ramos Rosa, Árvore, 1.º fasc., «À Margem duma Leitura de René Char», p. 46.
11 Id., ibid.: «A Poesia é um Diálogo com o Universo», p. 8.
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cio donde todas as formas se destacam. A obra vale pela densidade de silêncio que nos
impõe. Por isso os poetas que imaginam dizer tudo são tão vãos como as estátuas gesticulantes.12

Eduardo Lourenço reconhece à poesia aquela «vocação de eternidade», de que fala
Novalis13. A poesia é para ele o lugar íntegro onde, como afirma, o Autor de Blüthenstaub, se dá «a união mais íntima entre o temporal e o eterno»14.
Volvido mais de meio século sobre a publicação da Árvore e sabendo nós que
alguns dos seus colaboradores são hoje poetas e ensaístas consagrados – e referências
incontornáveis para as gerações mais jovens -, poderá ser interessante debruçarmo-nos
sobre algumas das suas propostas e reflexões, à luz do presente. A primeira questão
que se poderia colocar é, justamente, a da «necessidade» da poesia e de uma ampla discussão teórica em torno do que ela pode significar numa sociedade em profunda crise,
isto é: em mutação profunda de valores (tendo em conta, inclusive, todos os aspectos
que o senso comum liga à ideia de crise: o ético, o político, o económico, o social).
Como então (re)confirmá-la no seu autotelismo, quando são amplamente rejeitados,
na épistème pós-moderna, os modelos tradicionais de «apreciação literária»? Será ainda
possível considerar a poesia como «a mais perfeita expressão do homem», quando são
questionados os princípios que constituíam a salvaguarda de uma concepção totalizante de obra de arte, não sendo já possível conceber a relação estética dentro de parâmetros estáveis15?
E que prodigiosa ascensão humana pode ela assegurar, num tempo de trevas que
por inteiro se reconhece nas palavras do moderno Baudelaire:
Quoi de plus absurde que le Progrès, puisque l’homme, comme celà est prouvé par le
fait journalier, est toujours semblable et égal à l’homme, c’est à dire toujours à l’état sauvage.
[...] N’est-il pas l’homme éternel, c’est-à-dire l’animal de proie le plus parfait?». Baudelaire é de
facto um antimoderno com poucas ilusões acerca do seu tempo, porque, na hierarquia das
crenças, o Pecado Original leva sempre a melhor: «Hélas! Du Pêché Originel, même après tant
de progrès depuis si longtemps promis, il restera toujours bien assez de traces pour en constater l’immémoriale réalité!16.

Hoje «o rosto da poesia» continua a ser, como em 1951, resplandecente e «torturado»,
e se alguma função lhe podemos atribuir é a de nos iluminar a saída da caverna aonde
ciclicamente regressamos. Quantas vezes se falou, em nome da poesia, de humanização do mundo ou de mudança de vida, expressões que nos remetem para as duas
margens entre as quais a Árvore ergueu «a fecunda ponte», de que fala com particular
ajuste E. Melo e Castro – a do neo-realismo e a do surrealismo? E o Mito de Anteu, que
12
13

Id., ibid.,: «Esfige ou a Poesia», pp. 5-9.
«[La poésie] embrasse toutes les fonctions transcendantes et contient en fait le transcendant dans
sa généralité». Id., ibid., p. 58.
14 Novalis, Œuvres complètes, II., Les fragments, Paris, Gallimard, 1975, p. 56: «Par le canal de la
poésie [...] l’union la plus intime se réalise entre le temporel et l’éternel».
15 Cf. Gérard Genette, L’Œuvre de l’art – La relation esthétique, Paris, Éd. Seuil, 1997, p. 255. Como
faz notar o Autor, «le fait que j’aie à un objet une relation de type artistique ne suffit en aucune manière
`prouver que cet objet est effectivement une œuvre d’art, et donc que ma relation est “appropriée” ou
légitime, et le supposer relève `coup sûr d’une démarche circulaire».
16 Baudelaire, Œuvres complètes, l’Intégrale, Éd. Seuil, 1968, p. 624.
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prestígio poderá ainda ter numa terra desprotegida e exposta quotidianamente à delapidação, em nome do progresso tecnológico?
Não sabemos se ainda há quem acredite que o nosso tempo é uma «epopeia» viva,
protagonizada por «homens vivendo da comunhão dos grandes ideais», que uma poesia
«voltada para o futuro e a esperança» imortalizará, como se pode também ler no texto de
abertura17. Mas há quem creia na «finalidade social da poesia»; e quem a conceba «no
sentido inevitavelmente partidário da arte da palavra / na sua acepção mais pura», como
escreve Álvaro Salema no «Ensaio sobre os Partidarismos em Poesia?», cujo remate só
pode ser completamente entendido no contexto histórico da época: «Toda a verdadeira
poesia é fiel à humanidade e por isso partidária. O debate dos partidarismos, quaisquer
que eles sejam, é que é estranho à poesia e ignora-a ainda quando julga afirmá-la»18.
Num cenário em que a luz da razão contracena com os fundamentalismos mais obscuros, como nos precavermos daquelas posições ambíguas que parecem apontar a possibilidade da conciliação do exercício da liberdade poética com o compromisso político?
Todas estas questões, um pouco ociosas, têm no fundo o objectivo de chamar a
atenção para o belo texto de Ramos Rosa publicado neste número inaugural e intitulado «À Margem duma Leitura de René Char», cuja força não pode deixar de nos surpreender. A actualidade do seu incipit merece ser destacada:
A pressão dos factores anestéticos e a sua quase exclusividade como móbil da existência,
torna o período em que vivemos particularmente difícil e dramático para a cultura e para a
arte. Mas um período difícil não é inevitavelmente um período estéril; pode ser até excepcionalmente fecundo no plano da criação artística e da qualidade das obras. Na figura solitária
dum poeta que não procura a comunicação pelo nível mais baixo da expressão mas pelo mais
alto da exploração dum legado formal que é de todos e se recompõe e enriquece vivamente
por cada um – pode ser que a imagem duma época mais fecunda e rigorosamente se desenhe.19

Face a este texto, e sem que se possa esquecer a excepcional qualidade de outros
ensaios publicados na revista – que são hoje incontornáveis do ponto de vista de uma
história crítica da poesia portuguesa do século XX -, vem a propósito sublinhar que,
em profundo contraste com esta vitalidade ensaística, não há hoje qualquer apetência
para o debate vivo e polemicamente construtivo em torno da poesia nem nenhuma
preocupação em definir as coordenadas em que se inscrevem as visões do mundo que
subjazem a esta ou aquela tendência estética – um debate susceptível de envolver, além
dos próprios poetas, os ensaístas e os críticos da «geração nova», para nos servirmos do
título de um conhecido livro de Sampaio Bruno.
Aprofundando um pouco o cotejo com os «novos» de hoje, vemos, por exemplo,
que os fundadores e a maioria dos colaboradores da Árvore estavam a entrar na casa
dos vinte anos, enquanto os mais velhos (como Jorge de Sena) andavam, na altura da
publicação do último número da revista, pelos 30 e poucos anos. Isto, sem contar com
a presença pontual de poetas e ensaístas já consagrados, como a de Adolfo Casais Monteiro (1908), que pertencia à geração da «Presença»20.
17
18
19
20

Cf. Árvore, «A necessidade da poesia», 1.º fasc.
Ibid.
Ibid., p. 45.
Ibid., «Encontros Europeus de Poesia» – Entrevista com Adolfo Casais Monteiro, pp. 29-33.
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É certo que a inapetência teórica constitui um dos traços discretos do pós-modernismo. Poderá ser mesmo uma espécie de jejum estratégico, que pode até favorecer a
recepção e a socialização de uma poesia que já não gera conflito nem polémica sobre
«as fronteiras do realismo» ou o abominável «umbilicalismo» presencista. Por outro lado,
e salvo raras excepções, deixou de haver uma grande diferença entre o elogio jornalístico pontual e o abissal silêncio em que cai muito do que se escreve. O poeta de hoje
é obrigado a satisfazer-se com pouco, porque a «lentidão» que é consubstancial ao seu
ofício não se compadece com a vertiginosa aceleração da sociedade de consumo e do
espectáculo.
Mas não será difícil admitir que começa a fazer falta uma vertente teórico-crítica que
permita pensar a poesia no quadro mais vasto de uma reflexão séria e abrangente, fora
do campo exclusivo da sensibilidade «individual» e estabelecendo o desejável diálogo
entre as várias tendências, o que seria o sinal positivo de uma capacidade para integrar
o «difuso» e o «disperso» numa espécie de quadro de avaliação estética problematizador, ainda que possivelmente provisório.
Esta breve leitura da revista, a que chamei «olhar transversal», não poderia concluir-se sem uma derradeira referência a Eduardo Lourenço: presente, como vimos, logo no
primeiro número das Folhas de Poesia, é em grande parte pela sua insubstituível mão
mediadora que a poesia chega aos leitores de hoje como um lugar de deslumbramento.
Sem esse lugar excêntrico, a verdade dolorosa do mundo em que vivemos seria intolerável. Do «núcleo de silêncio» da poesia, vem-nos o pressentimento de infinito que
torna a vida suportável. Isso mesmo nos é dito por Eduardo Lourenço, num texto
recente que quase se diria ser uma réplica ao que foi publicado no já distante Outono
de 1951:
Pour notre consolation et notre espoir, la poésie ne fut jamais ce saut hors du monde,
cette invention d’une musique pour notre cœur qui nous empêche d’entendre la douleur du
monde. [...] C’est le monde qui, sans elle, n’a pas et n’aura jamais la réalité que nous lui attribuons.21

21 Eduardo Lourenço, Le Poète dans la Cité (aujourd’hui) / De Dichter in de Samenlevig (vandaag),
Conférence traduite du portugais par Annie de Faria, IC, Delegação da Bélgica, 2001, p. 20.
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Gramáticos y gramáticas humanistas
en el contexto internacional
del Occidente Europeo
1. Introducción: La reforma humanística de la lengua latina y de su enseñanza.
A partir del siglo XV se abre para el Occidente europeo una nueva etapa de cambios y de descubrimientos, de nuevos mundos, geográficos, sociales, ideológicos, culturales, etc., en la que se desarrolla un nuevo y moderno panorama lingüístico y educacional.
Este período que comienza, del Renacimiento, del Humanismo y de la Reforma,
trae consigo la pérdida del monopolio y del estatus social de la lengua latina. Dicha
pérdida, anunciada ya desde finales de la Edad Media ante la influencia creciente ejercida por las lenguas nacionales en el camino hacia su consideración oficial como las
nuevas lenguas modernas de Europa1, determina las grandes novedades que, desde el
punto de vista lingüístico, nos aportan las nuevas circunstancias en todo el Occidente
europeo, originadas por un cambio de actitud generalizado hacia las lenguas clásicas y
hacia las lenguas nacionales nacientes o modernas y que conduce a una reforma en el
sistema educativo y a una modificación significativa de la enseñanza de lenguas dentro
de él.
En las páginas siguientes nos ocuparemos, en primer lugar, de presentar el papel
ejercido por la gramática en el plan de educación de los humanistas, una gramática
basada en la lengua clásica, escrita bajo la idea humanista de la restauratio linguae
Latinae y glorificada dentro de las siete artes liberales como instrumento de estudio y
1 Entre los posibles antecedentes en el largo camino hacia su reconocimiento oficial como lenguas
de cultura recorrido por estas lenguas destaca la labor desarrollada ya en el siglo XIII por Alfonso X El
Sabio en España, otorgando por primera vez un estatus distinguido a una lengua vulgar europea, sólo
sustentado hasta entonces por la lengua latina. En Italia había ocurrido algo similar con los poetas del
dolce stil nuovo y las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio, llegándose aún más lejos, pues con ellos el
florentino no sólo se convirtió en una lengua distinguida y apta para la poesía, sino que también se erigió como modelo impulsor de la questione della lingua y, por consiguiente, de la legitimidad lingüística que debían perseguir los demás países europeos.
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análisis del conocimiento aportado por los grandes autores clásicos. En segundo lugar
y complementando lo anterior, nos detendremos en conocer la labor de los principales gramáticos latinistas en el contexto humanista internacional del Occidente europeo.

2. El latín o gramática humanista
El latín humanista, “esencialmente, un desarrollo de las formas y las aplicaciones
del latín medieval” (Jensen, 1998: 93), surgió entre los altos cargos de la administración
civil y eclesiástica en la Italia del siglo XIV y principios del siglo XV, quienes recurrían
a él como lengua internacional para el desempeño –por correspondencia o mediante
emisarios– de las funciones diplomáticas y las negociaciones con los demás países. Su
uso, como veremos, simboliza el rechazo y abandono del latín medieval, a favor de la
elegante lengua latina de la época dorada romana por parte de los escolares del Renacimiento.
La actitud antiescolástica y los ataques de los maestros humanistas al sistema medieval de la descripción de su gramática, sustentada sobre unas bases “filosóficamente
ostentosas, indeseables desde un punto de vista educativo, y por estar encubiertas en
una bárbara degeneración del latín”, en palabras de Robins (1987: 114), que conduciría a la sustitución de las gramáticas didácticas medievales por las nuevas gramáticas
humanistas, tiene como más inmediata consecuencia, como decíamos, la reconstrucción renancentista de los estudios del latín y su reformulación dentro del currículo
escolar.
De acuerdo con esto, se desecha el dominio ejercido en el último tramo del período
anterior en las universidades por la dialéctica sobre la gramática y la retórica, de tal
modo que la lógica dialéctica medieval se reduce teóricamente a la dialéctica y vuelve
a contemplarse como el arte de razonar bien o ars bene dissere; la retórica, relegada a
un segundo plano y casi inexistente dentro de la jerarquía interna de las artes del trivium medieval, con la pedagogía humanística recupera igualmente su dominio como
arte de hablar bien o ars bene dicendi; y la gramática, que se había convertido en una
ciencia especulativa, recupera su lugar preferente y su propósito original como el arte
de hablar correctamente o ars bene loquendi, volviéndose a contemplar el curso de
gramática como estudio de primer orden e importancia2.
Su enfoque, primordialmente lingüístico, es muy práctico, pues su finalidad es la de
aprender el latín, la lengua clásica, y el estudio de la literatura romana deja de ser un
fin en sí mismo relegado a los más grandes intelectuales para ponerse a su servicio,
pues en las principales obras de sus autores se conservan todos los recursos y expresiones lingüísticas que garantizan el discurso correcto.
Esto es así, pues la pretensión del hombre culto es hablar latín como Cicerón y
Terencio, principalmente, y la mejor forma de conseguirlo, como hicieran los romanos
para aprender el griego, es estudiando su propia lengua y creando un entorno apropiado para ello, en el que el estudio de la gramática debe enseñar el manejo del latín,
identificado con la lengua de los autores antiguos, y el uso clásico, que es el que dicta
la norma.
2 La gramática teórica queda fuera de nuestro estudio en la medida en que discrepa de la concepción humanista gramatical, interesada fundamentalmente en la morfología. Una clara aproximación a este
tema puede encontrarse, no obstante, en Padley (1985).
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Su enseñanza, desarrollada dentro del marco de una enseñanza bilingüe latín-vernácula, además, conlleva un aprendizaje que, en muchos casos desde la enseñanza primaria, corre paralelo al de las otras lenguas clásicas: el griego, la lengua de los grandes maestros, y el hebreo, la lengua bíblica3.
La introducción de los textos de los autores clásicos en el aula y en los libros de
texto permite constatar y rechazar el conocimiento limitado e imperfecto que de la lengua latina poseyeron los maestros medievales –formados a través más de fuentes orales que escritas debido a la ausencia de libros de textos estándares impresos–, así como
la metodología seguida por éstos en sus gramáticas, resultando con ello las dos grandes novedades que este período traería consigo en la educación, de acuerdo con Watson (1968: 2): la nueva reformulación del papel de la gramática en el currículo escolar
–a la que hacíamos referencia más arriba– y la evolución de los libros de gramática y
la introducción de otros textos escolares de nuevo cuño que pasan a sustituir las gramáticas medievales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del latín.
No debemos dejar de tener presente que el latín en estos siglos que nos ocupan, como
en los anteriores, continua siendo la lengua sobre la que se sustenta el sistema educativo
en el Occidente europeo, lo que justifica la relevancia del estudio de su gramática como
parte esencial de una instrucción, si bien no sistematizada, sí fuertemente mediatizada por
la Iglesia e insertada en la tradición anterior y en una estructura medieval de los estudios.
Entre las primeras y principales gramáticas humanistas de la lengua latina en el contexto internacional del Occidente europeo se encuentran las que pasamos a referir en
los apartados siguientes, comenzando desde sus inicios en Italia y pasando por otras
partes de Europa fuera de Italia, por las que también se difundió la idea humanista de
la gramática4.

3. Gramáticos y gramáticas humanistas en Europa
Con su obra Elegantiae linguae Latinae libri sex Lorenzo Valla propugna el establecimiento del latín humanístico como lengua internacional (Jensen, 1998: 95) y su
influencia en el latín escrito, que se evidencia primero en Italia en el siglo XV, continúa
extendiéndose por el resto de los países fundamentalmente durante el siglo siguiente,
contándose a Erasmo5, Nebrija y Valdés entre los principales impulsores de la renova3

Altamente esclarecedoras resultan las siguientes palabras de Robins:
El carácter de lengua bíblica le confirió un lugar relevante, como lengua merecedora de especial
atención, junto al latín y al griego. San Isidoro, en el siglo VII y muchos otros la veneraron como lengua divina, y por tanto, como la primera que se habló sobre la Tierra. Pero con el relajamiento de los
vínculos clericales durante el Renacimiento, el hebreo fue objeto de estudio más amplio y más profundo.
El griego, el latín y el hebreo eran las tres lenguas de las que se jactaba el homo trilinguis del Renacimiento (Robins, 1987: 102).
4 Para la elaboración de este resumen representativo de los primeros autores y obras humanistas en
el territorio europeo occidental nos hemos ayudado básicamente de la visión que sobre el tema plantea
Tavoni (1998).
5 La crítica de Erasmo al sistema de los modistas se refleja en su propia producción gramatical –su
tratado sobre sintáxis, Libellus de octo orationis partium constructione; un diálogo sobre la correcta
pronunciación del griego y del latín, De recta latini graecique sermonis pronunciatione dialogus; y sus
Epitome in elegantiarum libros Laurentii Vallae, un resumen organizado alfabéticamente de las Elegantiace de Lorenzo Valla– y en su mayor aportación lingüística, su manual de estilo De copia verborum ac rerum libri duo. Véase Percivall (1975: 241).
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ción pedagógica por toda Europa, encaminada a la consecución de un dominio de la
lengua latina comparable al alcanzado en Italia.

3.1. Italia
Respondiendo a una tradición enmarcada en las necesidades de la sociedad italiana,
la obra Elegantiae linguae Latinae libri sex de Lorenzo Valla6 –en torno a 1444– es
aceptada como la primera7 del gran número de gramáticas concebidas retóricamente
con la que se inaugura la nueva evolución seguida por el latín humanístico y la renovada tradición gramatical representada por la gramática humanista, que contempla los
preceptos antiguos sobre la base de las variaciones y la corrección del uso.
Esta obra es un manual a medio camino entre la gramática y la retórica y auna el
doble objetivo de aprender el latín clásico y postclásico y la riqueza de sus posibilidades comunicativas.
Se halla estructurada en los seis libros siguientes: Libro I: morfemas, desinencias y
sufijos, en el área de los nombres y de los verbos; Libro II: otras partes del discurso;
Libro III: variaciones e implicaciones semánticas en los diferentes comportamientos sintácticos y gramaticales de los grupos de palabras; Libros IV y V: distinción de sinónimos nominales y verbales, respectivamente; Libro VI: revisión crítica de juicios equivocados y repetidos en la tradición gramatical.
Esta estructura, en palabras de Tavoni, merece la siguiente caracterización:
It is a clear, but wholly unusual, structure. If we take as reference the distinction, derived from Quintilian, which Valla takes as his banner, between grammatice loqui (i.e. the simple respect of grammatical ratio) and latine loqui (i.e. the more mature ability to conform to
the latinitas found in the writers’ consuetudo), we can say that the way the subject matter is
organized in the Elegantie reflects the ambitious attempt to describe and teach latine loqui;
to try to extract from a systematic (comparative, open and non-Ciceronian) examination of
prose writers the rationality inherent in usus. This rationality is wholly outside the patterns of
a grammar that depends on logic (Tavoni, 1998: 5).

Entre los primeros gramáticos seguidores de sus enseñanzas y restauradores de la
unidad de la instrucción latina más conocidos en Italia figuran Niccolò Perotti, con su obra
Rudimenta grammatices de 1468 –“the first complete Latin grammar in the new huma6

Obsérvese la siguiente caracterización resumida que de su autor y de esta obra realiza Seisdedos:
… un hombre que estuvo vinculado al poder político –Alfonso el Magnánimo–, eclesial –Nicolas V–,
que fue historiador, traductor, autor en suma de una densa obra. Baste decir que convencido de la fuerza
de la lengua latina como vehículo de expresión científica, instrumento de renovación cultural y lenguajeobjeto en el que pueden analizarse los fenómenos más complejos de la estructura racional del hombre,
dedica varios textos a la recuperación de la latinidad, bajo el modelo de Cicerón y Quintiliano, destacando Elegantiae de lingua latina, libri sex, una de las gramáticas más perfectas de las escritas sobre el
latín (Seisdedos 1998: 632).
7 Con anterioridad al año 1418 Guarino Veronese había compuesto ya su obra Regulae grammaticales. Se trata de un tratado de gramática latina para estudiantes con conocimientos básicos de la lengua –la declinación de los nombres y la conjugación de los verbos– continuadora de las enseñanzas de
fines del Medievo, pero con un marcado carácter humanista, que la convierte en el primer tratado gramatical humanista y en el “prototipo sobre el que se basó la gramática humanista latina” (Percivall, 1975:
238; Padley, 1985: 3). Guarino enseñaba gramática y retórica en una escuela pública de Verona y a él y
a sus discípulos se le atribuye el haber difundido “la esencia de la educación humanista por los países
de Europa” (Breva-Claramonte, 1994: 28).
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nistic style (…) consists of three parts: an elementary morphology, a syntax in the style
of Guarino’s Regulae, and a treatise on epistolary composition” (Percival, 1975: 238)– y
Giovanni Sulpicio Verulano, con su Grammatica (c. 1470); como ellos, otros muchos coinciden en creer que el latín puro sólo puede encontrarse en las obras de los autores clásicos y que éste, válido para la literatura, es el más adecuado también para la gramática8.

3.2. España
Fuera de Italia, en primer lugar, debemos recordar a Antonio de Nebrija, su obra
Introductiones latinae, impresa en 1481, y su labor reformadora en el sistema universitario del estado español, dentro de la corriente de renovación gramatical y filológica
introducida por él en España a su vuelta de Italia.
Con su obra Nebrija rompe con la tradición anterior fijada por Quintiliano al no
incluir parte histórica y, al centrarse en la parte metódica de la morfología y de la sintáxis, refleja los nuevos cánones pedagógicos renacentistas defensores de la sencillez y
de la brevedad9.
Fue una obra que disfrutó de un enorme éxito y de una gran acogida, tanto en
España, donde fue reimpresa en diversas ocasiones en los años siguientes, como a
nivel internacional10, llegándose a traducir a otras lenguas11.
Junto a Nebrija, otra figura que debemos destacar es la Pedro Simón Abril.
Como consecuencia lógica de su profesión docente12, su preocupación por la gramática –que incluye en el tratamiento de la gramática histórica– y por su enseñanza se
halla representada en su extensa producción, la cual, de acuerdo con Breva-Claramonte
(1994: 149), se puede dividir en cinco apartados: obras gramaticales, traducciones de
otras obras, cartillas para aprender a leer y escribir, notas sobre la reforma de la enseñanza y, finalmente, libros de carácter filosófico y traducciones de Aristóteles.
Desde el punto de vista de la didáctica de lenguas, Abril ocupa un lugar destacado
en la metodología bilingüe y trilingüe. Así, por ejemplo, su primera gramática, Latini
8 En este sentido, sin embargo, son diferentes las preferencias propuestas: Sulpitius Verulanus, por
ejemplo, consideraba a Varro, Caesar y Quintiliano como los más importantes gramáticos junto a Donato;
Lonrenzo Valla, por su parte, había ensalzado principalmente a Donato, Servio y Prisciano, nombrándolos como “Triumvirat unter den Gelehrten”, de acuerdo con Ising (1970: 53).
9 Con relación a esta preocupación por la enseñanza de lenguas, Erasmo de Rotterdam afirmaría en
su obra De rations Studii de 1511:
La lengua exige el primer puesto en el curriculum y debe incluir desde el principio tanto el latín
como el griego (…) aunque el conocimiento de las reglas de morfología y sintaxis es necesario al estudiante, las reglas deben ser pocas, sencillas y claras. Me impaciento con la estupidez de profesores
mediocres que malgastan unos años preciosos martilleando las cabezas de los niños con reglas. Pues no
es aprendiendo reglas como adquirimos la capacidad de hablar una lengua, sino mediante la intercomunicación diaria con aquellos que la hablan adecuadamente (Sánchez, 1995: 490).
10 Su tercera edición, la de Salamanca de 1495, conocida como Recognitio, constituye, además, su
redacción definitiva, de ahí su valor especial; pues bien, sólo de ella son innumerables las reimpresiones y la ediciones, tanto extensas como abreviadas, localizadas: véase al respecto Esparza (1995: 58-59).
Para una consulta sobre las ediciones de la obra de Nebrija en general remitimos a Niederehe (1994).
11 Por ejemplo, en Inglaterra, donde se publicó en 1631 como A briefe introduction to Syntax…
Collected out of Nebrissa… With the concordance supplyed by J(ohn) H(awkings), M.D., etc., de acuerdo
con Watson (1968: 273).
12 En Zaragoza llegó a ser designado catedrático de gramática y lenguas, enseñando latín, griego y
retórica.
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idiomatis docendi, ac discendi methodus de 1561, presenta glosas castellanas de los
tiempos verbales –y que en su segunda edición, con el título Methodus Latinae linguae decendae atque ediscendae, contiene el texto latino y castellano en páginas contrapuestas–; en su trabajo de 1583, titulado Los dos libros de la gramática latina escritos en lengua castellana, las reglas de morfología y sintaxis latinas son explicadas íntegramente en castellano, para que, según su autor: “… sirva de libro de lectura en las
escuelas, para que cuando los niños comiencen a estudiar latín se encuentren medio
instruidos en los preceptos” (Breva-Claramonte, 1994: 131); y su obra La gramática
griega escrita en lengua castellana, publicada en 1586, está concebida como una gramática trilingüe para que los estudiantes aprendan al mismo tiempo el griego y el latín
ayudados por la lengua castellana13.

3.3. Portugal
Junto a los autores españoles citados en el apartado anterior, la labor humanista en
la Península Ibérica en la vertiente didáctica se halla también representada por la gramática latina del jesuita portugués Manoel Alvares o Immnauel Alvarus, publicada por
João de Barreira por primera vez en 1572.
Es una gramática descriptiva tradicional que, de acuerdo con Percival, cubría todo
el campo gramatical tal como era entendido en esta época: rudimenta, morfología, sintáxis y métrica (1975: 242) y que acabó convirtiéndose en el único manual empleado
para la enseñanza del latín en todos los colegios de la orden durante las siguientes dos
centurias y tanto en Europa como en otras partes del mundo (Tavoni, 1998: 14).

3.4. Alemania
En torno a 1570 es cuando realmente, podemos decir, que comienza en Alemania
un nuevo período en el ámbito escolar de la gramática.
Ising (1970: 89) habla de Späthumanismus en Alemania y de una sistematización
de los niveles de enseñanza llevada a cabo sobre una metodología basada en la aplicación práctica de reglas y definiciones y la inclusión del alemán o Hochdeutsch en las
clases de latín para la comprensión de su gramática.
Esta innovación metodológica, consistente en la inclusión de la lengua vernácula
en el sistema educativo, originaría la aceptación de la lengua vernácula en la escuela
en el siglo XVII y la aparición, como una nueva tendencia muy extendida, de los
manuales bilingües latino-alemanes derivados de la gramática de Donato, entre cuyos
autores destacan: Georg Rollenhagen, con su Deutscher Donat- Aelii Donati declinandi
coniugandique paradigmata latino-germanica, pro schola Magdeburgensi de 1586 y
Johannes Rhenius, con sus nuevos cursos de latín: Donatus latino-gemanicus, aparecido en Leipzig en 1611 para los principiantes –“Hier geht es ihm also nicht mehr nur
um das Wortverständnis, dem alle früheren Verdeutschungen des Donat dienten, sondern die deutsche Grammatik steht erklärend und vermittelnd neben der lateinischen”
13 De acuerdo con Breva-Claramonte, “Esta obra es un introducción a la morfología y sintaxis griega
comparada con la latina. Abril contrasta estructuras que se dicen de maneras parecidas o distintas en
esas dos lenguas, con traducciones en castellano” (1994: 131); y de tal forma que las explicaciones son
presentadas en castellano y los ejemplos en griego y latín.
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(Ising, 1970: 107)–; Compendium latinae y la Grammatica latina, del mismo año que
el anterior, para los alumnos de los niveles intermedio y superior respectivamente; su
Nomenclator grammaticus de 1612, para el aprendizaje del vocabulario latino; su glosario de la gramática latina de Donato Vocabula latino-germanica de 1615; y, finalmente, de éste mismo año su trabajo metodológico-lingüístico más importante, su Tirocinium linguae latinae.
Si bien todos los cursos de latín de Rhenius disfrutaron de una muy buena acogida,
su primer tirocinio o método, su Donatus latino-germanicus fue, sin duda, el más
conocido en toda Alemania, siendo reimpreso en numerosísimos lugares y ocasiones y
permaneciendo como libro escolar en el Condado de Mansfeld y en algunas ciudades
de Prusia hasta 1730, como nos informa Ising, quien de su difusión por otras partes del
este y del sur de Alemania afirma:
Unter anderen Aspekten vollzig sich die Überlieferungsgeschichte dieses Schulbuches in
Ost- und Südosteuropa. Während in Preußen bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts Ausgaben des Donats mit deutscher und polnischer Glossierung entstanden, erschienen im Königreich Ungarn (Ungarn, Slowakei, Slowenien) mit Beginn des 18. Jahrhunderts Übersetzungen
in die Nationalsprachen, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert vielbenutzte Schulbücher blieben. Ähnlich wie in Preußen entstanden auch in diesen Ländern mehrsprachige Drucke. Diese
Ausgaben stellen einen Entwicklungszweig der Donattradition dar, die sich bereits im Zeichen
der sprachlichen Toleranz der Humanismus herausgebildet hatte: den Typus der polyglotten
Grammatik (Ising, 1970: 109).

Con anterioridad a todos ellos, entre los primeros gramáticos humanistas en Alemania figuran los siguientes autores14: Bernard Perger, rector de la Universidad de Viena
y autor de Grammatica Nova, una adaptación de la obra de Perotti publicada entre los
años 1479 y 1482; Alexander Hegius, quien en 1486 publicaría su obra Invectiva contra modos significandi; Jacob Wimpfeling, con su Isidoneus germanicus de 1497;
Heinrich Bebel, autor de Commentaria epistolarum conficiendarum, 1503; Jacob
Heinrichmann, con sus Grammaticae institutiones, de 1506; Johannes Brassicanus y
sus Institutiones grammaticae de 1508; Johannes Turmair, autor de Grammatica
omnium utilissima, de 1512 y de Rudimenta grammaticae, 1517; y Philipp Melanchthon, con su Grammatica latina, dividida en Ortographia y Etymologia, publicadas
en 1525, y en Syntaxis y Prosodia, aparecidas un año después, que se convertiría en
el manual de trabajo de gramática en toda el territorio protestante.

3.5. Los Países Bajos
En Los Países Bajos Jan de Spouter –o Joannes Despauterius– escribió varias gramáticas latinas a principios del siglo XVI con el claro objetivo, expreso en nota preliminar a su Grammaticae institutiones pars prima (1512), de “restaurar la unidad en
la educación” (Dibbets, 1992: 41).
Con el título Commentarii grammatici fue publicada su obra en 1537 por su compatriota Robert Estienne –quien ya en 1530 también había publicado una adaptación
de ésta realizada por Jean Pellisson titulada Contextus universae grammaticae Des14 Una exposición más extensa y detallada sobre todos ellos, así como de sus obras, puede consultarse en Ising (1970).
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pauterianae– y a partir de 1550 su Latina grammatica fue incluida en el catálogo
estándar de libros de la Universidad de Lovaina15.
De este modo, la obra de Spouter comienzó a experimentar una aceptación que se
mantuvo durante siglos. Debemos mencionar al respecto, su enorme influencia en la
obra de Lancelot Nouvelle Méthode pour apprendre facilement, et en peu de temps la
langue latine […], editada por primera vez en 1644, y en la de Simon Verepaeus o
Verr(e)pt –1522-1598–, titulada Grammatices Despauterianae epitomes novae y llevada a la imprenta por Plantin en Amberes en torno a 1577, y que se convirtió en el
manual clásico de gramática latina en el sur de los Países Bajos durante tres largos
siglos, apareciendo su última edición escolar en 1864 (Dibbets, 1992: 41).
En el norte y principalmente en Holanda, los libros que disfrutaron de mayor aceptación, puesto que se convertieron en los libros de gramática de la universidad de Leyden, fueron la Grammaticarum institutionum libri IV de Cornelius Valerius –1512-1578– y la Grammatica Latina de Ludolfus Lithocomus, publicada por primera vez en
Düsseldorf y reeditada en Leyden por Plantin –impresor oficial de la universidad de
esta ciudad– en 1584.

3.6. Inglaterra
En Inglaterra destacaron John Anwykyll, con Compendium totius grammaticae, de
1483; Wynkyn de Worde, con su obra Introductorium linguae latinae, de 1495; Thomas Linacre, autor de De emendata structura latini sermonis, publicada en Londres
en 1524; John Colet; y William Lily con su Absolutissimus de octo orationis partium
constructione libellus.
Ésta última, publicada en 1513, acabó convirtiéndose en la gramática de uso obligado en las escuelas de gramática por orden real. Y como tal se publicaría posteriormente, incluyendo dicha proclamación real a partir de 1542, de acuerdo con (Watson,
1968: 252), con el siguiente título: An Introduction of the eyght partes of speche, and
the Construction of the same, compiled and sette forthe by the commaundement of
our most gracious soverayne lorde the king, constando además de un alfabeto latíninglés y de las principales oraciones de la Iglesia.
En realidad, y a pesar de que siguió siendo conocida como la gramática latina de
Lily, se trató más bien de un trabajo de compilación, tal como nos permite saber Tavoni
a través de las siguientes palabras: “A combination of a syntax by Lili in Latin and a
morphology by Colet in English, which started to spread in the late 1520s, in 1540
became the official Latin grammar of the Kingdom of England, and remained so for
more than two centuries” (Tavoni, 1998: 10)16.

15 Cataloge van den boucken die men in de particuliere scholen den jongens sal mogen lezen ende
leren (Dibbets, 1992: 41).
16 Pues con el paso del tiempo, esta gramática impuesta o autorizada como gramática estándar, con
una primera intención uniformadora desde el punto de vista educativo, seguiría siendo aceptada e interpretada, de acuerdo con las nuevas necesidades, en lengua inglesa. Watson recoge en su obra un epígrafe con todas las traducciones inglesas de las partes latinas de Lily, mencionando la siguiente como la
primera aparecida: The Treatise of the Figures At the end of the Rules of Construction in the Latin Grammar, Construed with every Example applyed and fitted to his Rule, for the help of the weaker sort in the
Grammar Schools. By John Stockwood sometime Schoolmaster of Tunbridg, 1609. (Watson 1968:266).
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4. Conclusiones
Con la intención de presentar las gramáticas escolares humanistas en el contexto
internacional europeo, hemos partido en nuestra exposición explicando cómo la ruptura del monopolio lingüístico educacional sustentado por el latín hasta los primeros
años de este período se traduce en una modificación radical de la enseñanza de las
lenguas clásicas, dentro de la cual el estudio de la gramática se convierte en un fin en
sí mismo para el que la instrucción y la metodología medievales resultan ya inapropiadas y en el que el interés por la retórica en detrimento de la dialéctica y las nuevas
formas de la gramática humanista, cuyas raíces se encuentran en el Renacimiento Italiano, juegan una papel determinante.
A continuación y en consecuencia con nuestro objetivo trazado, nos hemos centrado en conocer las más importantes y conocidas gramáticas humanistas, los nombres
de sus autores, así como, en casos concretos, algunas de las circunstancias particulares
más relevantes, lo que nos ha permitido obtener una visión de conjunto a nivel internacional del surgimiento de estas nuevas gramáticas en Europa y conocer cómo
muchas de ellas, como hemos podido señalar, gozaron de proyección internacional,
convirtiéndose en manuales básicos en las aulas occidentales.
Todas estas obras, citadas si bien de forma escueta, por un lado, testimonian la gran
resonancia que tuvo la obra humanista originada en Italia en todo el territorio europeo
occidental; por otro lado, además, contempladas desde la actualidad, constituyen un
testimonio importantísimo del desarrollo del proceso de enseñanza de la lengua latina
por parte de los maestros en las escuelas a partir del siglo XV.
No todas ellas, sin embargo, como hemos podido ir viendo, disfrutaron de una
misma aceptación como gramáticas escolares. De manera concluyente, es destacable al
respecto la gran acogida que tuvieron algunas a lo largo de todo el siglo XVI en diferentes puntos de Europa, como fue la obra de Nebrija, no sólo conocida en España,
pues gozaría de gran proyección internacional; la de Despauterius en Francia y Bélgica;
la de Melanchthon en toda la zona protestante alemana; la de Lily en Inglaterra, principalmente, y también en los Países Bajos y la de Manoel Alvares en todas las provincias donde se encontraran colegios de la orden de los jesuitas.
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Os nomes e sua possível motivação
No campo da onomasiologia, quase tudo, a começar pela questão da referência e
do significado, ainda constitui objeto de controvérsia ou nem sequer chamou a atenção dos lingüistas. O simples fato de saber se os nomes próprios têm ou não significado carece de uma resposta simples e universalmente válida.
A esse respeito, o que, em linhas gerais, se observa é que certos antropônimos
guardam um significado simbólico ou etimológico, porém nenhum deles expressa qualquer tipo de relação significativa que os distinga dos nomes comuns como uma classe.
Numa análise lingüística, o que se pode registrar é terem os nomes próprios função
vocativa, quando se interpela o ouvinte, e função referencial, quando se alude a terceiras pessoas, presentes ou ausentes no cenário. Atendem, assim, às funções apelativa, uma vez que solicitam, ao menos, a atenção do ouvinte, e referencial, descritiva.
Acredita-se que, quando os homens começaram a descobrir maior rendimento no trabalho compartilhado, descobriram também a necessidade de estabelecer sons reconhecíveis como interpelações ou referências a seus companheiros de trabalho. Passou-se, nesse momento, da horda à comunidade.
Além de vocativos e referenciais, são também, os nomes, índices de pertinência a
uma coletividade mais ou menos ampla (família, clã, tribo), uma vez que as coletividades possuem regras para nomear, o que torna os nomes reconhecíveis como habituais num dado grupo, associando o portador do nome a esse mesmo grupo. Nesse
ponto, nomear os seus membros é uma das formas de a comunidade manipular, controlar a natureza que a circunda, o que inclui manipular uns aos outros. É o ato de
nomear, algo que se cria e se transmite às gerações mais jovens, como mediação entre
pessoas e coisas. Da mesma forma, se transmite a maneira de usar instrumentos da vida
cotidiana, não sendo a manipulação das coisas muito diferente da manipulação das
relações sociais. O emprego tido como adequado de uma ou outra forma de manipulação (cumprimentar, usar os talheres, comportar-se em determinadas ocasiões sociais)
caracteriza o indivíduo como adulto, como amadurecido para, por sua vez, transmitir
a outros as normas assimiladas de mover-se no ambiente, de mover o ambiente, inclusive gerando e nomeando novos membros.
Apresentam-se, aqui, duas teorias: uma afirma serem os nomes próprios vazios de
significado, meros marcadores do discurso, próximos das interjeições. Outra sustenta
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possuírem, os antropônimos, um referente, sendo um signo lingüístico completo, uma
vez que indicam a pessoa de quem se fala, o assunto. Nesse ponto, tem-se a questão
dos nomes mitológicos, literários, históricos, com sua carga metafórico-emocional, suas
associações positivas e negativas, aproximando-os dos nomes comuns, já que formam
até derivados (força hercúlea, fome pantagruélica, atitude maquiavélica, teoria marxista,
colégio teresiano). Essas associações nem sempre estão claras para todos os falantes
que as empregam; provêm, por vezes, de repetições mais ou menos mecânicas, o que
nos leva de volta à questão do significado dos antropônimos
Seja como for, o nome próprio é uma convenção extremamente importante. Em
algumas culturas, confere mesmo poder e prestígio ao seu portador. Mesmo entre nós,
esse fato pode ser registrado, em relação a certos sobrenomes, positiva ou negativamente famosos.
Os nomes fazem parte integrante do que se apresenta ao outro; é a segunda observação que se faz do recém-conhecido, sendo a primeira, a aparência física. Fazem parte,
portanto, da máscara. Aderem a seus portadores, confundindo-se nomes e nomeados,
fato nem sempre levado em conta no ato de escolha dos nomes, ao menos em nossa
cultura. Procura-se uma suposta eufonia, uma homenagem nem sempre devida e da
qual, às vezes, o nomeador se arrepende. Normalmente, carrega-se o nome pela vida
inteira, restando o recurso a alcunhas, hipocorísticos, na tentativa de suavizar um nome
não agradável.
Com base em historiadores e antropólogos, menciona-se o fato de, para algumas
sociedades, estar o nome indissoluvelmente ligado ao destino de seu portador, tornando-se, até mesmo, evitado juntamente com seu portador, quando este apresenta
comportamento indesejável. Esse fato pode ser observado mesmo entre nós. Já se tornaram marca do autor de novelas, Manoel Carlos, as suas passionais Helenas. O nome
passa a ser o nomeado, o seu duplo.
Na formulação dos nomes, os brasileiros são muito criativos, já levando Umberto
Eco a dizer: “Jamais cheguei a me sentir à vontade com os nomes próprios brasileiros.
Desafiam qualquer dicionário onomástico e só existem naquele pais”1. Em pesquisa
junto a pessoas mais jovens e mais próximas geograficamente, (na tentativa de se traçar a situação atual), procurou-se levantar, diretamente com o responsável pela atribuição do nome, os possíveis motivos de tanta criatividade.
Este estudo, é parte de tese de pós-doutorado, toda relacionada ao uso dos antropônimos, não ficando estritamente presa a discutíveis explicações da Etimologia, em
que pese a importância dessa ciência, no conhecimento da relação da linguagem com
seus usuários.
Temos, aqui, a consciência de que, como já se falou, o xenismo ser uma questão
de mais cedo ou mais tarde, de maior ou menor grau de habitualidade, de maior ou
menor adaptação fonológica e/ou gráfica à língua de adoção.
Nesta pesquisa, procuramos levantar, junto aos responsáveis pela escolha do nome,
possíveis determinantes para essa ou aquela opção. Para isso, evidentemente, deveríamos trabalhar com jovens portadores de nomes e, também, jovens responsáveis pela
opção, numa busca de se traçar a situação atual. Foi feito levantamento em escolas
1

1995, p. 157.
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públicas da região dos municípios de Vassouras e de Miguel Pereira. Foram escolhidos
os alunos de 1º grau, para se ter uma amostra da tendência, do gosto e da moda atuais.
Contou-se com colaboração de alunas do Curso de Letras da Universidade Severino
Sombra, na cadeira de Filologia Românica.
Tomaram-se alunos de escola pública para se ter maior diversificação na renda
familiar e no grau de escolaridade dos pais. Em escola particular, ficaríamos limitados,
apenas, às famílias de renda mais elevada e, possivelmente, a grau de escolaridade mais
alto, sem se ter uma visão mais abrangente da sociedade local. Distribuíram-se questionários, solicitando o nome, informações de renda e de escolaridade e o motivo que
levou à escolha do nome.
O corpus levantado é uma amostragem de 177 antropônimos; não necessariamente
177 pessoas, pois há casos de nomes duplos, embora não muitos; ao contrário do que
se esperava, há uma demonstração de que os nomes duplos saíram de moda, ou os
informantes evitaram declará-los, talvez por combinações, por eles mesmos, reconhecidas insólitas.
Consideraram-se apenas os nomes de batismo. Inicialmente, separaram-se os informantes segundo a renda familiar; acredita-se pertencerem os casos não declarados à
chamada economia informal, o que não os levou à exclusão. Paralelamente, constatouse o que já se sabia: as mulheres, ao menos na região considerada, apresentam escolaridade significativamente mais alta.
Consideraram-se nomes tradicionais a seqüência de fonemas reconhecida facilmente como um nome de pessoa. Para isso, contamos com a colaboração das próprias
agentes coletoras, que identificavam os nomes como constantes em sua memória como
tal. Em contraparte, criativos seriam os nomes totalmente insólitos, isto é, com as observações: não conhecemos nenhum outro igual, soa estranho, etc.
Consideraram-se como estrangeiros os nomes que se afastam do sistema fonológico
e/ou gráfico da Língua Portuguesa, ou que possuem correspondente identificável em
português (por exemplo, Pablo, que poderia ser traduzido por Paulo). Como se sabe
é a noção de estrangeirismo uma questão de mais cedo ou mais tarde, de maior ou
menor adaptação ao sistema. O gosto pelos nomes de origem estrangeira ou com grafia
falsa ou verdadeiramente estrangeirada pode se dever a uma admiração pelo “lá de
fora”, como a exibição de erudição, a busca de exotismo, de cor local, de originalidade,
de expressividade. Por um processo contrário, usam-se xenismos afeiçoados a nossa
fonologia, com desconhecimento de sua origem (Carina, Méri, etc). Também ocorre de
o desconhecimento da origem levar a grafias insólitas, como Karina, Apparecida, etc.
Consideraram-se recebidos pela mídia aqueles nomes prontamente associados a artistas e esportistas famosos, personagens de novelas (John Lennon, Rondinelli, Caíque etc).
Tomaram-se como personalizados os casos de sílabas reunidas a esmo, confessadamente, pelos autores das denominações, por vários motivos: desejo de não haver outro
igual, aglutinação de outros nomes, e, até mesmo, “por querer tudo, menos júnior”.
Retomados em homenagem são os nomes repetidos de pessoas do real conhecimento do responsável. Aqui, observa-se não serem apenas os antepassados os homenageados, mas também pessoas que foram, em alguma conjuntura, simpáticos aos pais.
De qualquer forma, permanece um vago desejo de imortalizar a pessoa reverenciada,
ou de que se lhe repitam as características.
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Como nomes de inspiração místico-religiosa, tomaram-se aqueles que se dizem
devoção a um santo, tirado da Bíblia, por ordem da entidade-guia, recebido em sonhos,
pela numerologia etc.
Apresentamos, aqui, os dados obtidos, em forma de gráficos, para uma melhor
visualização.
Renda Familiar (em números absolutos)
50
40
30
20
10
0
não deci

0 a 499

500 a 999

1000 a mais

Grau de Escolaridade do Pai (em números absolutos)
140
120
100
80
60
40
20
0
1º Grau

2º Grau
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3º Grau
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Grau de Escolaridade da Mãe (em números absolutos)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1º Grau

2º Grau

3º Grau

Em renda não declarada (em percentagem)
54
52
50
48
46
44
42
tradicionais

criativos

estrangeiros

nacionais

70
60
50
40
30
20
10
0
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25

20

15

10

5

místico-religioso

retomado em
homenagem

personalizado

recebido pela
mídia

0

Em renda de 0 a 499 reais (em percentagem)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
tradicionais

criativos

estrangeiros

nacionais

60
50
40
30
20
10
0
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45
40
35
30
25
20
15
10
5

místico-religioso

retomado em
homenagem

personalizado

recebido pela
mídia

0

Em renda de 500 a 999 reais (em percentagem)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
tradicionais

criativos
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60

50

40

30

20

10

0
estrangeiros

nacionais

25
20
15
10
5
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personalizado
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0
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Em renda de 1000 reais em diante (em percentagem)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
tradicionais

criativos

estrangeiros

nacionais

80
70
60
50
40
30
20
10
0

30
25
20
15
10
5
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Pai com 3º grau completo
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
tradicionais

criativos

estrangeiros

nacionais

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

20
18
16
14
12
8
6
4
2
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Pai com 2º grau completo
80
70
60
50
40
30
20
10
0
tradicionais

criativos

80
70
60
50
40
30
20
10
0

estrangeiros

nacionais
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25
20
15
10
5

místico-religioso

retomado em
homenagem

personalizado

recebido pela
mídia

0

Pai com 1º grau completo ou incompleto
70
60
50
40
30
20
10
0
tradicionais

criativos

80
70
60
50
40
30
20
10
0
estrangeiros

nacionais
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40
35
30
25
20
15
10

místico-religioso

retomado em
homenagem

personalizado

0

recebido pela
mídia

5

Os números de pais e mães não coincidem pela sabida ausência da figura paterna,
em várias situações. Os casos de nomes escolhido pelo significado não foram computados por serem mencionados apenas em Larissa (cheia de alegria) e Thales (felicidade). No dizer de suas mães, esses dados foram extraídos de publicações populares.
Foge ao nossos objetivo conferir a sua fidedignidade. Consideraram-se estrangeiros e
extraídos da mídia os casos de Diônata e Poanca, respectivamente declarados como
retirados do seriado Dallas e do nome de um cantor de sucesso nos anos 60 (Jonathan
e Paul Anka, queremos crer). Extraído de obras literárias, relatou-se apenas o caso de
Pollyana. Quando se trata do motivo que levou à escolha do nome, não se fecha o
percentual, pois, em grande número dos casos, atendeu-se apenas à eufonia: “porque
é bonito, porque sempre gostei, soa bem” etc.
Os dados nos trazem várias informações:
– retomar nomes de amigos e/ou parentes é mais comum na classe menos favorecida;
– a mídia influencia menos as pessoas melhor situadas;
– da mesma forma, as classes melhor situadas prendem-se mais à eufonia dos
nomes que a razões próprias, sejam quais forem.

Conclusão
Verbalizar o mundo é expressar os interesses e necessidades de cada grupo lingüístico, não sendo, pois, a verbalização, reflexo de uma realidade externa que lhe
preexista, mas fator de sua constituição e montagem. Cada cultura reflete, de maneira
específica, e até deformante, a realidade que a envolve. Cada comunidade cria a sua
linguagem que, por sua vez, traça padrões de comportamento para essa comunidade.
Ninguém tem a liberdade para descrever o meio circundante com imparcialidade, mas
é constrangido a certos modos de interpretação, ditados pelas possibilidades lingüísticas, mesmo quando se sente absolutamente livre. Com os nomes próprios não há,
necessariamente, tal associação. Ao emitirmos o som Ricardo, poderemos desse som
vocal, cobrar uma definição? A distinção reside, como já vimos, que não existe Ricardo,
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como abstração, e sim aqueles Ricardos que conhecemos. Saber que há uma etimologia para tal nome e que essa etimologia parte de nomes comuns, atribuídos, originalmente, com motivação, não resolve o problema, sincronicamente. Nesse sentido, os
nomes próprios não seriam exatamente palavras, embora se refiram a seres e os
nomeiem, com exatidão até maior que os nomes comuns.
A distinção reside no fato de que as referências só se podem extrair de situações
específicas. Os nomes próprios antes indicam, apontam para certa pessoa, por necessidade de apelo, de descrição, ou como circunscrição a determinada comunidade, ou,
ainda, assenhoramento, real ou imaginário de um indivíduo por outro ou outros. Ao
entrarmos em contato com uma nova pessoa, a imagem que dela compomos se poderá
revelar distorcida, se o nome que lhe foi aplicado nos recorde a sua condição de membro
participante de grupo étnico ou ideológico, sujeito a restrições preconceituosas.
Da fase, em que os nomes próprios seriam todos motivados, passa-se às cerimônias
de atribuição e troca do nome, como índice de pertinência a um grupo e de distribuição de papéis dentro desse grupo. Nomeiam-se as pessoas, nomeiam-se os deuses,
intermediadores entre as pessoas e a obtenção de seus desejos e satisfação de necessidades.
O nome é tomado como metáfora da própria pessoa. Apor o nome em um documento é concordar com seu teor. O uso dos nomes em fórmulas de maldição e de
encantamento é universal. Os nomes são instrumentos de controle do mundo; portanto,
mantêm sua magia, principalmente quanto evocam seres humanos.
Nenhum desses valores dos nomes próprios se perdeu, na caminhada até os nossos
dias. Nessa caminhada, nomes cristalizaram-se, aderiram para sempre a seus portadores, reais ou imaginários. Tornaram-se indicadores de determinadas qualidades, migraram para nomes comuns, havendo, também, o caminho inverso. Modismos levam à
adoção, como prenomes, de nomes sabidamente comuns, até com sacrifício da eufonia. (Jade, River, etc).
O desejo de ser diferente assim como a valorização do que é, ou parece ser, de fora
são apontados como características do brasileiro, aqui representadas pelos seus tão originais nomes de pessoa.
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ORNATUS
L’emblème en tant que métaphore*
“[…] je n’ai eu qu’une angoisse: en traquant l’universel linguistique, ne me condamnais-je pas à aborder de proche en proche la totalité des connaissances humaines, ce qui est
manifestement impossible?”
Marina YAGUELLO – Les fous du langage, Avant-Propos

Définir l’ornatus n’est pas une question facile, même si on se borne à la rhétorique
classique. Cicéron, plus systématiquement que Théophraste, le présente comme une
des trois vertus de l’expression (virtutes elocutiones) – la correction, la clarté et l’ornatus – au service d’une quatrième, l’aptum, l’adéquation d’un discours à ses circonstances. Étant la notion rhétorique de Virtus liée à Aristotle, l’ornatus serait invariablement conçu comme un juste milieu: on ne peut pas le considérer comme une erreur,
sinon par défaut (le manque, l’oratio inornata), ou par excès (mala affectatio). Quintilien, pourtant, ne laissera pas de souligner la distinction entre parler correctement
(parler bien) et parler efficacement (bien parler). Les histoires et de la rhétorique et de
la poétique (de plus en plus autonomes, partageant, au début, respectivement les textes en prose et les textes en vers, et après, les non-littéraires et les littéraires) ne feront
que développer l’opposition entre la rhétorique et la poétique et, en conséquence, les
contradictions entre la correction et la clarté, d’un côté, et l’ornatus, de l’autre (cf.
Vilela, 2002 : 63 ss.). Dans ce contexte, la définition de l’ornatus, ou plus spécifiquement de la métaphore, comme matière littéraire ou matière linguistique, accentuera les
paradoxes entre la prohibition du vice linguistique et la permission de la licence poétique/littéraire. Et pourtant, ce sont ces contradictions et paradoxes qui encouragent
souvent les petites guerres, drôle de guerre, entre les théoriciens de la Linguistique et
ceux de la Littérature…
1 Cet article est le développement de l’introduction d’une conférence («Entre jardins et palais: les
métaphores de la connaissances dans les académies du XVIIIème siècle»), présentée au V.ème Congrès
International de la Société d’Etudes Utopiques, à Porto, le 10 Juillet 2004, en train de publication. Ainsi,
malgré leur autonomie et caractère inédit, quelques considérations doivent être, sans doute, comprises
dans un contexte d’investigation plus vaste: celui des emblèmes académiques du XVII.ème et XVIII.ème
siècles.
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Faute d’incompréhension, l’ornatus est devenu l’instrument de deux perspectives
rhétoriques, voire de deux linguistiques ou de deux utopies rhétoriques: l’utopie d’un
langage, d’un ensemble de signes, qui se colle aux référents, aux choses; et l’utopie
d’un langage qui se plie et déplie pour montrer les choses cachées ou cacher les choses trop évidentes. On peut les rapprocher de ce que Marina Yaguello appelait l’Utopie du Roi nu (le rêveur éveillé, l’approche masculine, le langage adamique ou la patrie
linguistique, plus intellectualisé, le désir de clarification du langage) et l’Utopie de la
Reine de la Nuit (le rêveur endormi, l’approche féminine, le langage-mère ou la matrie
linguistique, le drame du sens caché et de la multiplicité de branches, malgré le tronc
commun). La première sacrifierait l’ornatus à la clarté et à l’ordre du cosmos, du
monde. La deuxième n’hésiterait pas à mettre sur l’autel la clarté pour rendre hommage
à la complexité du beau.
Et pourtant, les deux pôles se trouvent souvent jumelés et le rapport entre eux serait
bien la continuité, plutôt que l’opposition (Yaguello, 1984: 91-92). En effet, ils seraient
tous les deux soumis à une plus grande Utopie, celle de la langue parfaite (cf. Eco,
1995). La clarté des mots dérive, souvent, trop souvent, de l’ignorance ou du manque
d’imagination de l’interprète (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958, II, §31). Même le
juste milieu est toujours un point à préciser, dépendant des circonstances, des époques,
des auteurs, des lecteurs. L’ornatus renvoie, alors, à toute la Rhétorique, soit l’invention-disposition soit l’élocution. Mais aussi, envers tout le langage: le mot portugais
“palavra” vient de “parabole”. Les exemples de symbiose pourraient se multiplier, indépendamment des siècles ou des écoles de pensée. Dans la Rhétorique aristotélique (et
classique en général) et encore chez Lausberg, l’ornatus désignait quatre types différents de relations linguistiques (et non pas de relations littéraires): la synonymie ou la
fausse synonymie, la transposition de mots ou le tropos, les figures de diction et de
pensée, et la structure même du discours (Lausberg, 1972: §163.2, p. 138). La Rhetorica
ad Herenium considère l’ornatus comme un des éléments de l’Argumentation (Rhetorica ad Herenium, II, 18, 28, p. 139). Boileau trouvera aux Halles de Paris beaucoup
plus d’ornements rhétoriques que dans les œuvres des poètes. Friedrich Nietzsche soulignera la liaison profonde entre la convention et la motivation, la raison et l’émotion.
A la façon du poète Jean Paul, il concevait le langage comme un dictionnaire de tropes endormis, notamment de métaphores, synecdoques et métonymies (suivant ici la
célèbre taxinomie de Fontanier), faisant aussi référence, entre autres tropes du langage
commun, à l’antonomase, à l’onomatopée, à la catachrèse, à l’épithète, à la périphrase
ou à l’hyperbole (Nietzsche, 1995: 70-77). Selon Roman Jakobson, l’activité du langage
implique toujours la simultanéité du pôle métaphorique (la sélection des entités linguistiques) et du pôle métonymique (la combinaison de ces mêmes entités), identifiés
ainsi avec la perception du texte (Jakobson, ed. 1974: I, 61 ss..). Albert Henry sera
encore plus catégorique décelant la métonymie à l’origine de tout acte linguistique
(Henry, 1971: 17). Et Perelman, reprenant les réflexions de Platon et de Saint Thomas,
réintroduira l’analogie dans la théorie de l’argumentation, considérant la métaphore
seulement comme “une analogie condensée” (Perelman, ed. 1993: X, 133)…
Où est l’étrangeté que l’ornatus provoque? En lui, seulement? Ne contamine-t-il pas
la perception même de la chose qu’il désigne? Comment isoler l’objet du sujet si l’objet
est toujours contaminé par un sujet qui le rend objet? Sur ce point là, l’ornatus nous
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remet, étymologiquement aussi, pour une certaine ambiguïté de la vertu. L’ornatus est,
lui aussi, une métaphore, désignant les ornements que l’hôtesse met sur la table, les
guirlandes (“les fleurs de l’éloquence"), mais aussi les condiments qu’on met sur la
nourriture, le sel et les épices, (conditus sermo) qui conditionnent les sens: le sens du
goût, de l’odorat. Ou la couleur, selon Cicéron, ou la lumière (“as luzes”, “o brilho”)
qui conditionnent le sens de la vue (Lausberg, 1972: § 167, p. 141). Par amphibologie,
la signification étymologique de “tropos”, “changement de sens”, deviendrait, lui aussi,
une spécification de l’ornatus.
De la même façon que, dans l’écriture, l’hiéroglyphe précéda l’alphabet, dans le langage
parlé, la métaphore est à son origine, dans la mesure où elle désigne des relations et non pas
des objets, le mot précédant, avant la décoloration qui la fera devenir expression propre. (Jean
Paul apud Nietzsche, 1995: 71, selon notre traduction).

La citation de Jean Paul n’est pas fruit du hasard. Même si très lointain de l’époque
de théorisation de l’emblème académique, le 16.e siècle, elle reflet encore l’attrait que
les hiéroglyphes provoquent chez les linguistiques de l’époque moderne, entre le 16.e
et le 19.e, jusqu’à leur décodification par Jean-François Champollion. Alciat (dans l’Emblematum Liber, 1531), un des premiers à théoriser “le genre de l’emblème”, le définissait comme la version moderne du hiéroglyphe, mot grec qui désigne la gravure
(γλυϕη) sacrée (ιεροσ), une sorte d’écriture par l’image, parfaite, basée sur la liaison
directe entre le mot et l’idée (cf. Bluteau, 1716: IV, 39). Les humanistes appuyaient leurs
réflexions sur les Hiéroglyphes, un manuscrit égyptien traduit en grec, attribué à Horapollo (Horus plus Apollon), connu depuis 1419 mais diffusé à travers l’édition d’Aldo
Manuce, en 1505. Alciat préfère, à son tour, un autre mot grec, έµβλεµα, qui, dans la
culture hellénique, identifiait aussi l’ornatus, l’ornement de la partie centrale des mosaïques placées à l’entrée de la maison. L’emblème, comme genre, était composée par
trois sortes d’éléments, qui résultent de l’analyse de l’hiéroglyphe – un nom ou titre
(inscriptio, motto), un texte (subcriptio, epigramma), éléments essentiellement linguistiques, et une image (pictura, symbolon), liée à la représentation visuelle des idées
du titre et du texte.
La liaison entre l’emblème et l’hiéroglyphe s’approche souvent de la synonymie. Le
texte d’Horapollo croit dévoiler, étymologiquement profaner, un langage divin et caché,
le mythe : il essayera de faire le rapport entre les objets et le langage figuré. En 1556,
les Hiéroglyphica, edités par Valeriano Bolzanio, continuera ce même rapport, prenant
les exemples des textes bibliques et essayant les explications morales des animaux, des
plantes, des astres, des objets.
Depuis ses sources les plus reculées, l’emblème, ou la devise, est un stratagème rhétorique: il ne veut pas seulement représenter, mais il veut aussi persuader. Et persuader à deux niveaux, si possible: les initiés et les non-initiés. A la façon des étoiles, hautes et simultanément pleines de clarté. Comme proclamait le père António Vieira pour
le discours, l’emblème doit être très clair et très haut: clair pour être compris par les
illettrés, haut pour demeurer inaccessible à tous: il est encore un «hiéroglyphe» profané.
De même pour la plus parfaite devise. Les jésuites, suivant l’esprit de la ContreRéforme, utilisaient souvent l’exercice de la devise (comme, d’ailleurs, ils utilisaient la
métaphore visuelle ou le théâtre) pour attirer la compréhension de l’élève: par l’image,
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l’interprétation devient immédiate et interminable (Abreu, 2000: 25-6). Si on considère,
entre autres, les règles proposées par Paolo Giovio, la devise se baserait sur la complémentarité entre le corps et l’âme, étant les mots l’âme, et l’image le corps. Excluant,
de préférence, la représentation de l’être humaine, elle identifierait un homme ou une
société; sa signification serait à la fois claire et obscure (cf. Esteban Lorente, 1998: 28).
Semblablement, Emanuele Tesauro – l’auteur de l’emblème d’une des académies
italiennes les plus connues, les Fulminati – verra, dans l’emblème (qu’il appelle devise),
la confluence de la Rhétorique avec la Poétique. Les trois premiers éléments de son
Idea delle perfette imprese estaminata secondo gli principii di Aristotele, publiée en
1629, seront les fondements d’une poétique du genre.
Premier élément: la devise est un signe. Elle signifie, à deux nivaux, la figure et le
mot, “une résolution privée”, cela veut dire, l’identification de la noblesse d’un personnage ou d’un projet, accompli ou désiré (Tesauro, 1629, ed. 1992: 97).
Deuxième élément: la devise est un signe poétique. Elle sera une fille de la Poésie.
A travers le champ commun de la métaphore, de l’allégorie, du mètre et des petites
fables plaisantes, la Poésie et la Peinture se révèleraient mutuellement, puisque les plus
nobles inventions des poètes se bâtiraient sur des métaphores, tandis que les images
essaieraient d’expliquer les pensées invisibles par de mystérieuses figures visibles
(Tesauro, 1629, ed. 1992: 102).
Troisième élément: la devise est un argument. Elle s’organise sous la forme de syllogisme poétique. Utilisant le symbole, la devise devient un argument a simili ad simile
et, à travers l’exemple, un syllogisme d’induction: “de même que le porc-épic a ses
piquants, de même, moi, j’ai mes armes, comme le porc-épic; donc avec ses piquants
il blesse de près et de loin, de même, moi, je ferai sentir mes armes aux ennemis proches et lointains ”. Mais il est, en outre, (comme d’ailleurs l’allégorie ou les éléments
de la fable) un argument poétique, source non pas seulement d’information mais aussi
source de plaisir: “il y a en plus une métaphore cachée qui par imitation métonymique
rehausse le concept, et d’oratoire le fait poétique, et d’induction le fait syllogisme. ”
(Tesauro, 1629, ed. 1992: 106)
L’obscuritas de la devise, ou de l’emblème, aurait, d’ailleurs, la même fonction de
la singularité littéraire. Pour Alciat, l’emblème devrait toujours exiger un engagement
herméneutique, provoquer le désir le besoin de l’interprétation: “aliquid ingeniose ab
ingeniosis excogitatus” (apud Sebastián, 1995:14). Le mot qui désignait le sceau de la
personne ou institution représentées, et qui reprenait souvent les éléments de l’emblème, avait, en latin, la même ambiguïté: il était le sigillum, le signe d’identification
et le secret. Le signe, souvenons-nous, de l’interprétation immédiate et interminable.
Les académies seront une des premières institutions publiques à adopter l’usage de
l’emblème. Quelques noms académiques soulignent même le caractère secret de l’interprétation/ activité académique: Academia dos Anónimos (Lisboa, 1718), Academia
dos Ocultos (Lisboa, 1745) ou Academia dos Escondidos (Porto, 1749)... Même les
symboles des leurs emblèmes soulignent la double nécessité de dissimulation et d’exhibition. Le sphinx n’est pas seulement la représentation de l’attraction par la culture
grecque ou égyptienne, mais aussi, selon Pico della Mirandola, l’affirmation de que “les
choses divines doivent être occultées par des énigmes et par la dissimulation poétique”
(apud Praz, 1982: 2). Le lis, la fleur de lis, que les membres de l’Arcadie Lusitanienne/

714

ORNATUS – L’EMBLÈME EN TANT QUE MÉTAPHORE

Arcádia Lusitana devaient porter comme signe d’identification, ne renvoie pas seulement à leur désir de pureté et au culte de Notre Dame de la Conception, patronnesse
de l’Académie, mais aussi au mystère de la conception philosophique, au rhizome qui,
invisiblement, unit toutes les fleurs, cela veut dire, toutes les manifestations de l’académie.
Last, but not least, l’emblème était, expressément, dès les premiers textes théoriques, l’affirmation d’un projet culturel de synthèse entre les Sciences et les Arts, la Littérature et la Peinture, la Philosophie et la Science, la Mathématique et la Musique, projet qu’on identifie aujourd’hui avec la Renaissance, l’âge des correspondances, selon
Michel Foucault (Foucault, 1966: I, passim). Nourri des lectures de Platon, d’Aristote,
de Pythagore, de Plotin, attiré par les mystères des hiéroglyphes égyptiens, par les révélations de l’alchimie, par la pluralité d’interprétations de la cabale juive, l’emblème était,
au 16.e et 17.e siècles, et sous l’influence de l’œuvre d’André Alciat (Emblematum
Liber, 1531), simultanément un retour aux sources de la pensée et une projection de
leur avenir.
Significativement, les traités de l’emblème font remonter l’art de l’emblème à la description/ ekphrasis du bouclier d’Achille, dans l’Iliade, d’Homère, ou à celle des boucliers de deux armées, dans Sept contre Thèbes, d’Eschyle. Chaque signe a une identification dénotative et connotative, mais il est aussi un avertissement et, en quelque
sorte, un présage: tel sont les fonctions de l’emblème. Ayant son origine, selon Giovio,
dans les étendards des chefs guerriers, l’emblème est une menace, l’expression d’une
force, en tout cas. On souligne parfois que le mot, en grec, signifierait aussi “alerte”
(Esteban Lorente, 1998: 313). Tout comme le mot “ornatus” qui renvoie aussi, dans la
langue latine, aux significations belliqueuses d’ ornare, armer, ou d’ornamentum, l’équipement de guerre (Mortara Garavelli, 1991: 157).
Les sources de l’emblème semblent être un continuum, un fleuve dont on n’arrive
pas à séparer les eaux.. Ou, puisqu’on est en train d’utiliser des métaphores académiques, l’investigation ressemble à un Ouroboros, un serpent qui mord sa propre queue,
le symbole égyptien qui sera répandu, même entre les alchimiques, par la lecture,
directe ou indirecte, du livre d’Horapollo du Nil. Soit à travers la redécouverte de Platon, soit à travers les auteurs grecs d’Alexandrie ou la culture issue de l’Empire Romain
de l’Orient, se consolide une continuité philosophique, ou un patchwork culturel, entre
les religions orientales, le stoïcisme grec et la pensée judaïque, bien visible dans les
symboles (Lacerda, 1922, ed. 1998: 136).
Les branches se multiplient et se confondent entre elles: la culture égyptienne, la
littérature gréco-alexandrine, la philosophie néoplatonicienne, la tradition juive… Le
texte Hiéroglyphies, attribué à Horapollo du Nil, sera, après tout, surtout diffusé par les
humanistes. Pour quelques-uns, déjà l’Emblematum Liber d’Alciat (un vrai best-seller
sur le thème, puisqu’il atteint plus de 170 éditions) ne pourrait pas cacher l’influence
des lectures soit de l’Anthologie grecque, dont Alciat a traduit quelques épigrammes,
soit des Symboles de Pythagore (Laurens & Vuilleumier, 1992: 14). Il se mêlerait, d’ailleurs, avec les autres lectures des académiciens. Il relierait, en quelque sorte, la production des académies italiennes et la philosophie néoplatonicienne, suivant un projet
qui reculerait jusqu’à Marcilio Ficino, fondateur de la première académie de l’âge
moderne, à Florence; Ficino considérait Hermès Trismégiste comme l’inventeur des hié-
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roglyphes, “les copies des idées divines des choses”; Le néoplatonisme, presque omniprésent dans la philosophie de l’époque de la Renaissance et dans le mouvement académique (Yates, 1990), serait même à l’origine de la popularité de l’emblème, dans la
mesure où l’emblème est le signe visible de l’utopie néoplatonicienne d’un Age d’Or
primitif, quand l’homme n’utilisait que le langage universel, l’union mystique entre les
mots et l’image des choses (Sebastián, 1995: 11)…
La terminologie utilisée accentue les ambiguïtés des liaisons philosophiques. Les
termes utilisés pour désigner le genre semblent se confondre comme des miettes d’un
même pain: on l’appelle emblème, hiéroglyphe, pregma (selon Pierre Coustau),
empresa, devise, inscription, énigme, et même métaphore, allégorie ou symbole. À
l’ambiguïté de l’emblème se joint celle du symbole, de l’allégorie, de la métaphore
(Vilela, 2002: 63 ss.). De même, ce n’est pas par hasard que les nombreux livres sur le
sujet sont, en effet, le prétexte pour une réflexion très élargie sur le signe et la pluralité des lectures, surtout parce que les auteurs, soucieux des frontières entre les concepts, constatent, la plupart des fois, soit la difficulté de les tracer (cf. Tesauro, 1629,
ed. 1992: 97, soit le besoin de les maintenir (Esteban Lorente, 1998: 311).
Ajoutons, encore, que les rapports entre la Peinture et la Poésie (l’excellence du
Langage) sont très anciens et que le développement de l’imprimerie, à partir précisément du XVI.ème siècle, ne fera que les accentuer. On rencontre souvent les deux
vieux similis, attribués dès Plutarque à Simonides de Céos: la Poésie, Peinture qui parle;
et la Peinture, Poésie muette. La devise renvoie directement à l’origine commune de la
Peinture et de la Littérature, au simili d’Horace, Pictura ut Poesis, la Poésie comme
Peinture, un précepte majeur, à partir du 16.e siècle, de la Poétique occidentale. Les
similis de Simonides sont une merveilleuse lentille cornéenne et l’investigateur attentif
peut, encore aujourd’hui, s’en servir pour mieux envisager une certaine littérature
(Carlos, 2002 : 19 ss.). Entre le XVI.ème et le XVIII.ème siècles, ces comparaisons
deviennent, sans doute, un prétexte pour une réflexion linguistique bien vaste, soit sur
les rapports entre la Peinture et la Littérature, soit sur les systèmes de signes qui se
basent sur les silences de la métaphore (Borralho, 2004: 154-8). Associées à la définition de l’emblème, elles sont le point de départ de plusieurs théorisations sur le signe.
Si le signe est représentation, mimesis dans le sens d’Aristote, l’emblème devient vite
un champ de “réflexion sémiologique sur la communication, sur les origines de l’écriture et de ce qui précède l’écriture, sur ses rapports avec la peinture” et, plus vastement encore sur l’éternel dialogue entre les mots et les choses (Laurens & Vuilleumier,
1992: 15).
La comparaison d’Horace, comme remarque Mario Praz, ne devient précepte qu’au
16.e siècle (Praz, 1982: 3). Et ce précepte sera le point d’appui d’une poétique qui
décèle les règles de la critique littéraire à partir de la Peinture et qui, à la fin et à la
limite, essaiera non pas seulement de comprendre mais d’objectiver la pensée, la subjectivité même:
“Mais quel est le moment où il [l’homme] cesse d’exercer sa mémoire et où il commence
à appliquer son imagination? C’est celui où, de questions en questions, vous le forcer d’imaginer; c’est à dire de passer de sons abstraits et généraux à des sons moins abstraits et moins
généraux, jusqu’à ce qu’il soit arrivé à quelque représentation sensible, le dernier terme et le
repos de sa raison. Alors, que devient-il? Peintre ou poète." (Diderot, ed. 1975: X, 52-53).
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En 1688, l’irlandais William Molyneux lançait à son ami John Locke une question
troublante. Si on arrivait à récupérer le sens de la vue à un aveugle de naissance, estce qu’il reconnaîtrait immédiatement, et avec l’organe de la vue, les formes qu’il avait
appris à reconnaître para la sensation du tact et de l’ouie? En 1726, dans Les Voyages
de Gulliver, Swift situe, à l’Académie de Lagado, un académicien aveugle de naissance
qui se dédiait, sans succès, à apprendre aux disciples comment distinguer les couleurs
à travers le tact et l’olfaction (Swift, 1726, Partie III, V). En effet, la question a beaucoup
intéressé les philosophes des Lumières. Non pas seulement Locke (cf. Essai sur l’Entendement Humain, 1690), le premier destinataire de la question de Molyneux, mais
aussi, entre autres, Berkeley (Nouvelle Théorie de la Vision, 1709), Cheselden (Relations Philosophiques, Philosophical Transactions, 1728), Voltaire (Eléments de la philosophie de Newton, 1738), Condillac (Essai sur l’origine des connaissances humaines,
1746), Buffon (Histoire Naturelle de l’homme, II, 1749), La Mettrie (Traité de l’âme, 1750)…
Diderot, dés le début de sa Lettre sur les Aveugles à l’usage de ceux qui voient (à
lire avec la Lettre sur les sourds et les muets, de 1751), essaie d’avertir les lecteurs de
“la matière importante qu’elle a pour objet”. Pour lui, plutôt qu’une question médicale,
elle serait une question philosophique. Plutôt que le récit d’une interview à un aveugle, sa lettre deviendrait une étude sur l’activité critique, voire la littéraire, et le soupçon d’une idée de beauté qui s’éloigne de plus en plus de l’idée de bonté, contrariant
la pensée platonicienne, qui les identifiait (Diderot, 1749, ed. 1964: 83-84).
En effet, ce qu’on était en train de discuter était la question académique, plus vaste
et théorique, de mesurer la possibilité d’une information spatiale commune entre les
différentes sensations et, ainsi, entre les différentes activités artistiques. Le projet académique, issu de la Renaissance et du rêve de Ficino, est, en partie, un projet alchimique, ou, du moins, un projet qui se renforce avec la cosmogonie alchimique et qui ne
voit aucune contradiction entre cette perspective et le savoir scientifique (cf. Kragh,
1989). Celle de l’harmonie entre contraires (concordantia oppositorum), qui mélange
le sujet et l’objet, ce qui serait appeler plus tard la subjectivité et l’objectivité. L’emblème
de l’Academia dos Singulares, le premier emblème académique connu, en est bien l’exemple. On le trouve dans le premier volume des plus récents poèmes et discours de
l’Academia dos Singulares de Lisboa, de 1665, réédité en 1692.
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Les symboles entourant l’image centrale de l’Academia dos Singulares (la corne d’abondance, les fleurs, l’amarante et le lierre) renvoient le lecteur/spectateur à une opposition qui complémente les trois symboles antérieurs, à la manière des emblèmes d’Alciat et de la topique de la Renaissance, commençant par Pétrarque (Sebastián, 1995:
38): le doux et l’amer, l’eau et le feu, la vitesse et la patience, la hardiesse et la prudence. Symboliquement, à la même Académie imaginée par Swift, l’Artiste Universel est
encore un alchimiste qui cherche les règles de la transmutation entre les éléments de
la nature, sans considérer leur utilité mais seulement leur obsédante symétrie.
Imprimé dans le frontispice, on y trouve les trois éléments de la parfaite devise: le
nom de l’académie, dans le titre, fonctionnant comme motto, l’image ou pictura, et un
épigramme, mis dans l’image: Solaque non possunt haec monumenta mori.
Les emblèmes de la connaissance, créés pour/par les académies ou les gens de lettres, renvoient souvent à l’ornatus: les fleurs, les lumières, le soleil et à un autre élément
qui les organise: la bibliothèque en forme de pyramide. Les fleurs sont l’ornatus des
artifices de style, l’espoir des semences, mais aussi la brièveté de cet espoir. D’ailleurs,
le mot anthologie (et le volume est, en effet, un recueil anthologique de la production
littéraire de l’Academia dos Singulares) renvoie, étymologiquement, à cet ensemble de
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fleurs: “Ostentais en concursos los verdores,/ Porque Apollo por Flores os venera.",
souligne l’académicien António Lopes Cabral (Academia dos Singulares, ed. 1692: [12])
Les livres, structurés comme une pyramide, se présentent comme l’instrument de la progressive démocratisation de la culture écrite, l’ascension d’une autre sorte de noblesse, celle
de l’esprit. Au prologue du premier volume des compositions de l’Academia dos Singulares, on peut lire son éloge: “(...) os mayores engenhos apenas nascerão grandes com o
estudo, & com o trabalho se fizerão maximos” (Academia dos Singulares, ed. 1692: Prologo).
Les auteurs recommandés «sont», métaphoriquement, les marches d’une progression, en dix étapes: dix, le numéro pythagorique de la perfection, de la divinité. Quatre auteurs de l’Age Moderne (Camoes, Garcilaso, Gongora et Lope), presque contemporains, trois auteurs de l’Antiquité romaine (Ovide, Virgile, Horace), deux auteurs de
l’Antiquité grecque (Homère et Aristote)…
Ce qui nous fait remarquer un petit et important détail: les livres sont dix, et non
pas neuf. En outre, le dernier livre de l’échelle n’a pas le nom de son auteur. Œuvre
de Dieu? Ou représentation narcissique de la production de l’Académie? Ce caractère
inachevé du savoir semble, en tout cas, s’unir symboliquement au désir d’immortalité,
à la croyance à l’immortalité conquise par les lettres, soulignée par la citation d’Horace,
Solaque non possunt haec monumenta mori.
Ce que nous appelons Réalité dialogue avec l’Emblème. Ce que nous appelons
Image dialogue avec le Texte. Ce que nous appelons Signifié dialogue avec le Signifiant. Mais où peut-on terminer l’interprétation des signes, les progressives lectures du
texte? Gilbert Durand souligne le paradoxal sentiment iconoclaste de notre civilisation
occidentale fait à travers l’appauvrissement du symbole et le dogmatisme de la pensée
métaphorique. Selon lui, la multiplication des images est une dévalorisation de l’image
(Durand, 1995: 34). Colin Murray Turbayne, par contre, dénonce une métaphysique de
la métaphore qui, comme une force puissante et confuse, domine la pensée humaine,
jusqu’au moment de la libération utopique: pour lui, le modèle du langage est celui de
l’appareil photographe (Turbayne, 1974 : 243 ss.). Entre l’un et l’autre, peut-être sommes-nous encore, malgré tout, représentés par cet emblème ou métaphore, où le Vide,
ce qui n’est pas dit, y est pour la Totalité, la présence de tous les mots.
Une image vaut plus que mille paroles. Et une parole vaut plus que mille images.
Mais combien de fois rêvons-nous de l’image qui renvoie à un mot, du mot qui renvoie à une image ? Le mois de juillet 2004, l’académie de l’Université de Porto a changé
son logotype, centré sur la représentation de la déesse Minerve. Apparemment, on ne
reconnaissait plus l’identité de la dame. Elle a été remplaceé, alors, par une autre représentation, le signe UPorto, «mais facilmente adaptável às exigências da comunicação
contemporânea [plus facilement adaptable aux exigences de la communication contemporaine]»... Absence de mémoire, certes, mais aussi illusion de transparence ?
Peut-être sommes-nous toujours et encore suspendus, angoissés, depuis «l’origine»
du langage et du mythe, par le dialogue muet, incomplet ou imparfait, entre l’idée et
l’image, par l’incapacité de chaque représentation, la représentation des signes et celle
de l’image, même avec les signes. Désir et impossibilité. Défi indéfini… Malgré tout.
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A escrita opaca de Invenção de Orfeu
de Jorge de Lima
Constituído por onze mil versos e estruturado em dez cantos, Invenção de Orfeu de
Jorge de Lima insiste, ainda hoje, na estranheza que lhe reconheceram Murilo Mendes
e João Gaspar Simões que o prefaciaram, aquando da primeira edição, em 1952.
Embora toda a arquitectura do poema contribua para a perplexidade que tem perturbado gerações de leitores, é sobre a linguagem que o tece que nos concentraremos
nesta breve reflexão.
Jorge de Lima rejeita, quase por completo, na obra derradeira, a língua como meio de
comunicação, estereotipada pelo uso, e elege uma outra enigmática e ambígua que renova
o acto de criação de modo a que dizer não possa aplicar-se ao que já foi dito antes, de
modo a que ler implique um sentir novo, desperte associações, evocações, qualquer coisa,
mas que revele sempre o que se desconhecia ou o que estava profundamente adormecido.
Criador de uma sintaxe inovadora, apoiada em registos linguísticos múltiplos (do
prosaico ao poético), por vezes insólita, pautada pela desorganização e pela descontinuidade, o último poema jorgiano age sobre o leitor, convidando-o a intervir no acto
de criação, não só para que o prolongue pelo esforço de interpretação de sugestões à
beira do impossível, mas também para que questione a sua obscuridade que se liberta
num excesso de sentido. Daí o convite e a ordem responsabilizadores:
Queres ler o que
Tão só se entrelê
E o resto em ti está?1
Lede além
do que existe
na impressão
E daquilo
Que está aquém
Da expressão.2
1
2

Lima, Jorge de, Invenção de Orfeu, canto III, poema II, p. 128.
id., ibidem, canto VII, poema I, p. 243.
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Obedecer ao Poeta é imperativo.
Se Invenção de Orfeu emerge de entre uma multidão de palavras presas entre si
por elos obscuros, perscrutá-la passa necessariamente por sondar os mistérios da sua
linguagem oculta, por buscar soluções (se é que existem) para a sua incomunicabilidade.
Assim, impotentes para penetrar o texto, para descobrir os segredos que esconde
na densa floresta que o metaforiza, ocuparemos as próximas páginas à procura de concretizar obstáculos que perturbam a leitura, à procura de compreender de que modo a
obnubilam.

1. Uma escrita sem contextos
Com efeito, Invenção de Orfeu raramente evoca um mundo real. Apesar do texto
possibilitar a compendiação de filões temáticos e imagéticos, raramente há nexos entre
cantos ou entre poemas. Ao contrário, o sujeito lírico busca, através de associações inéditas e insólitas, criar um mundo completamente fictício. Justificar torna-se difícil, tantos
os exemplos. Vejamos, quase ao acaso, algumas estrofes do VII poema do canto IV:
Intento contar logo
a sésta decorrida
com a fronte no equador,
os pés em sobriedade
pousados nos caminhos.
Quaisquer outros sentidos
perdidos em navios
de mares reversivos.
(…)
Repito-vos é a sésta.
A fábula que importa?
Cultivo êsse desdém.
Formosa salamandra
repousa nos meus braços
com palavras diminutas
e cascas sumarentas,
mas sempre muito afins.
O caule, a pedra e o musgo
são outros meridianos;
por hora nesse mapa
mudemos de acalanto;
anéis em cada dedo,
medusas nas ombreiras,
espadas de espadartes.
Estanque é a ilha.
Vereis: a fronte dorme
e os membros é que sonham,
pois que me visualizo
aos olhos sem retina;
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Não posso recusar
convites para a noite
não posso abrir as pálpebras
a pobres realidades3.
(…)
Princesas descompostas
enchei as vossas velas,
com várias taças róseas
pistilos enguli,
vergai cerúleas pôpas
Lucina, Dido, Tártara,
colinas, veigas, jubas,
queixosos urcos líbios4.
Registemos, agora, três dos vários tercetos que compõem o poema XVII do último
Canto de Invenção:
Eis outro ser: (O sôpro das cavernas
alava lentas crepes e sudários
por entre harpias e harpas friorentas)5.
(…)
êsse ouro na fornalha era um bramido,
êsse chumbo, em nevoeiro se tornava,
só a pedra escutava com seu ôlho”6.
(…)
Deu-nos cânticos para ser lembrados
peixes de prata para barcos viúvos
suas mãos perfuradas imitávamos.7
Comparando os textos registados em sequência com as citações a que suspendemos a continuidade, pode-se inferir que nada nos impede de interromper o decurso das
estrofes, cujo único encadeamento é apenas o que a posição que ocupam no papel
lhes concede. Não há, portanto, nenhuma razão aparente para que uma estrofe e não
outra (e quem diz estrofe, pode dizer, quase sempre, verso ou lexema) suceda à anterior, a não ser o desejo da descontinuidade, da ordenação caótica, da indiferença à lógica
que a comunicação imediata exige, da criação de alguma coisa que esteja sempre a
acontecer pela primeira vez.
A descontinuidade é, assim, um dos grandes princípios de Invenção de Orfeu e o
seu funcionamento faz-se sentir desde o poema total até à articulação mínima de unidades significativas menores. No texto em estudo não deverá, por isso, considerar-se a
relação habitual entre as palavras que compõem o sintagma. Quase sempre inespera3
4
5
6
7

Lima, Jorge
id., ibidem,
id., ibidem,
id., ibidem,
id., ibidem,

de, Invenção de Orfeu, op. cit., canto IV, poema VII, pp. 167-169.
p. 171.
p. 383.
p. 386.
p. 387.
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das e surpreendentes impõem-se, de uma forma geral, auto-suficientes e livres, como
seres vivos, dentro de relações semânticas frequentemente inexistentes. Articuladas
segundo afinidades e empatias secretas, as palavras adquirem, na verdade, cores inéditas, permanecendo, cada uma, um microcosmos, um mundo completo.
Vejamos os três primeiros versos da primeira estrofe citada.
Se o sujeito da enunciação confessa ter como objectivo contar depressa “a sésta
decorrida” (falta saber onde, quando e como), desnorteia-nos com a ininteligibilidade
do complemento que se segue: “com a fronte no equador”.
Algo de semelhante se verifica com a estrofe que aqui se inicia por “Repito-vos é a
sésta”. Da nova combinação dos vocábulos surge o inesperado. Como diria Mário Faustino, o leitor vai vendo
“Jorge proceder à sua própria semântica, irá vendo suas palavras, de certo modo as
mesmas da língua portuguesa que diariamente usamos, renascerem, coisificadas em seu
poema, e nele se unirem a outras, se transformarem, criando, ainda que apenas numa semi-révolution, sua própria semântica, sua própria sintaxe” (1977: 241).

Mais tarde, na última estância que, deste canto, registámos (esta que, ao contrário
da anterior, opta pelo exotismo de vocábulos raros), o sujeito poético, imperativo,
incita as “princesas descompostas” a acções de todo inverosímeis. De natureza irreal, a
estância, como o poema, deixa-nos assistir, nos últimos versos, ao desfile de três nomes
próprios alusivos, decerto, à história e à mitologia, em ameno convívio com outros três
substantivos, estes comuns – “Lucina, Dido, Tártara, / colinas, veigas, jubas,” –, tudo
separado pelas mesmas vírgulas como se de realidades afins se tratasse, e homogeneizado tudo, finalmente, na dimensão englobante do estranho verso: “queixosos urcos
líbios”.
São muitas as dificuldades de leitura levantadas por uma obra que se recusa a estabelecer quaisquer limites. As estrofes transcritas são disso exemplo, na medida em que
sublinham a distância que nos separa do que elas designam, se é que alguma coisa se
quer designar. Nesta linha, urge perguntar, atentando, agora, nos tercetos posteriormente destacados, o que sugere “( O sôpro das cavernas / alava lentas crepes e sudários / por entre harpias e harpas friorentas)”. Como gostaríamos de saber, também, o
que significam, na ausência de esclarecimentos adicionais e entre contextos desorientadores (estes sempre prejudicados pela autonomia dos diferentes fragmentos de texto),
o verso sinestésico “só a pedra escutava com o seu ôlho” ou o conjunto de palavras
desfiguradas pela articulação que lhes foi atribuída: “suas mãos perfuradas imitávamos”.
Uma vez que o sujeito poético perde, frequentemente, o controlo de si próprio,
deixando, por consequência, de escrever sobre o que conhece para ver erguerem-se
diante de si sentidos ilimitados, um universo ignorado de que é (sem querer?) o executor, os textos de Invenção furtam-se, não raro, a qualquer interpretação em que a
inteligência ou a razão possam intervir.

2. A escrita da indefinição
Além do carácter ficcional dos referentes, um outro aspecto contribui, de forma
decisiva, para a criação, em Invenção de Orfeu, de um mundo inverosímil: os seres
nomeados pelos textos são, de uma forma geral, impossíveis de determinar, sabendo-
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-se, muito poucas vezes, com rigor, de que ou de quem se fala, de onde se fala ou
quando se fala. Vejamos este exemplo, particularmente sugestivo:
Há umas coisas parindo, ninguém sabe
em que leito, em que chuvas, em que mês.
Coisas aparecidas. Céus morados.
As presenças destilam. Chamam de onde?8
Um outro exemplo, este do “Canto da Desaparição”:
Isto atiça os contrários quais rapaces
lôbos ardidos de faminta raiva
entram por campos órfãos, como demos,
de goelas sêcas, são Lusbéis decerto.9
Sentimo-nos permanentemente envolvidos por uma espécie de segredo. O que são
coisas?: “qualquer objecto inanimado; aquilo que existe ou pode existir” – diz António
de Morais (Morais, 1990: 72). Que coisas estarão, então, parindo?
... Mistério...
Quanto ao demonstrativo, que serve de sujeito ao primeiro verso da segunda estrofe
que aqui inscrevemos, não cumpre o dever comum de mostrar o objecto sem o nomear,
porque nada se havia dito que desvendasse esse objecto. Assim, apesar da proximidade
mental que o pronome promete, o seu sentido é tão vazio, quão vazio é o contexto
que o encerra.
O logro é constante. O Autor esconde continuamente, mesmo aquilo que a toda a
hora simula revelar.
Lançam fachos aos lírios. E eis que Duende
a machadadas racha êsses umbrais.10
Também os verbos só muito raramente se referirão a coisas ou pessoas determinadas como o excerto denuncia. Ou porque o sujeito lírico pressuponha um leitor omnisciente ou porque não confira qualquer importância ao seu conhecimento, tantas vezes
se ignora o executor da acção.
Quanto aos determinantes possessivos, cuja frequência é considerável ao longo da
obra, são também motivos de pouco interesse, já que, como temos vindo a afirmar,
nunca se sabe de que ou de quem se fala:
Sobretudo êsse tímbale o atrapalha
no bailado das pernas dianteiras,
o seu corvo de ilharga é uma toalha,
suas cobras laocontes – corriqueiras11.
Se o pronome pessoal o, que a primeira frase inscreve, carece de referente, de nada
servem, obviamente, os possessivos que os dois últimos versos registam, cujo signifi8 Lima, Jorge de, Invenção de Orfeu, op. cit.,
9 id., ibidem, canto VI, poema VIII, p. 234.
10 id., ibidem, canto VI, poema VIII, p. 234.
11 id., ibidem, canto IV, poema IX, p. 174.

canto I, poema IX, p. 26.
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cado (se eles pudessem aludir a alguém ou a alguma coisa) se obnubilaria pela transcendência que os conjuntos desarticulados de palavras conferem ao texto.
Logo na página seguinte deparamos com um outro exemplo em que, de novo, o
determinante possessivo colabora com o vazio de sentido:
Sôbre o seu dorso os claunes maquinaram
a ossatura supérflua da cumieira;12
Dorso de quê ou de quem? Quem é o sujeito? Sobre quem maquinaram os claunes?
Por outro lado, se os seres que se designam não são lexicalmente indeterminados,
eles são-no, quase sempre, ao nível do que significam. Senão vejamos:
Ó casas relativas, deformadas
pelos ares e gostos insalubres
ou bons. E mesmo piores. Silenciadas
alegres, agitadas ou estúpidas.13
ou
A ilha olhou de baixo: a mesma pilha,
os mesmos réus terrenos, cobras, lêsmas,
algálias soterradas e virilhas
e a chatidão das coisas mesmas, mesmas.14
Que dizer das quadras transcritas? Ainda que não possamos lamentar a ausência de
sujeitos gramaticais, o que exprimem eles realmente?
Aqui, como em Invenção de Orfeu no seu todo, de pouco se fala que já se tenha
visto ou se conheça. Quanto às palavras, deduz-se dos versos e dos poemas, tudo se
lhes permite. Por isso, há um espanto que permanece, até mesmo o do Autor que, nem
sempre sabendo quem fala pela sua boca, se interroga metafórico e atónito, em jeito
pessoano:
Quem sopra essas montanhas?
Quem vôa esse poema?
(...)
Há qualquer coisa vindo
além dêsse poema,
no bôjo dessa noite,
na esquina desse dia15.
Como se vê, a indeterminação semântica é absoluta, violentando a leitura de que
não se pode esperar um resultado unívoco. Assim, o que o Poema significa dependerá,
muitas vezes, menos do que ele diz do que dos sentidos que o leitor necessariamente
intui em função da sua história, das suas vivências e da sua cosmovisão poética. Tal
como quer o sujeito lírico.
12
13
14
15

id.,
id.,
id.,
id.,

ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,

canto
canto
canto
canto

IV, poema IX, p. 175.
I, poema XIX, p. 33.
IV, poema IX, p. 175.
X, poema IV, p. 359.
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3. A autonomia das palavras
Observe-se como as palavras saltam autónomas do texto, adquirindo o feitio de formas
livres, bastando-se a si mesmas. (...)
Jorge de Lima manuseia as palavras como se fossem blocos de pedra, ajustando-se na
parede de alvenaria, dispensando frequentemente a argamassa. (Canabrava, 1958:51).

Na verdade, elas surgem independentes dos objectos, indiferentes às coisas que
nomeiam, tão indiferentes a quem as escreve como a quem as lê, desordenadas, livres
e auto-suficientes. Em consequência deste modo de estar no texto, passaremos, agora,
a reflectir sobre esta autonomia, também ela responsável pelo obscurecimento de sentido do poema.
Jorge de Lima só raramente organiza em frases o seu vocabulário. Assim, não
havendo no discurso instrumentos que garantam uma lógica estruturada, norteados que
são muitos versos pelo acaso insensato que os agrupa, pela incoerência e descontinuidade que os ordena, o poema torna-se, por vezes, uma espécie de léxico, produto de
um original processo poético a que a ordem alfabética não facilita o acesso. No dizer
de Antônio Sérgio de Bueno, “na ausência total de roteiros o narrar / ler torna-se
empresa difícil”. (1977).
Disperso-me no caos. Serei eu mesmo
essa mão decepada em guarda-chuva,
aquêle pincenê, aquêle prato,
aquêle outro retrato devolvido?16
Também a frequente escassez de predicação é responsável pela destruição de significados,
E vós rei
animal
rei sem trono,
cetro e o mais;
e do menos:
coisas várias.17
Enfim comédia lívida e cortejo,
enfim tardia, enfim perplexidade,
calcomania funda sem sangue alado.18
tal como as vírgulas, a que já tínhamos aludido, que apartam as enumerações bizarras:
Heróis existem os como:
Meninos, lírios, pomares,
bonanças de vário tomo,
calmos montes, doces ares,
16
17
18

Lima, Jorge de, Invenção de Orfeu, op. cit., canto IV, poema VI, p. 165.
id., ibidem, canto I, poema XIII, p. 29.
id., ibidem, canto I, poema XXXVII, p. 72.
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naves, mãos, mesas unidas,
berços, ninhos, mansas lidas:
heróis existem os como:”19
Graças a vós ou não latentes causas,
momentos, solidões, desejos puros,
impulsos alienados, culpas, cantos,
pânicos, numes, dores, fôrças tôdas,
a quem devo palavras e silêncios;20
Na estrofe inicial do longo poema que preenche todo o IX canto, e que Lima dedica
a Inês de Castro, verifica-se, de novo, o isolamento das palavras que se impõem fulgurantes, enérgicas e expressivas para a criação de uma Inês que a sintaxe jorgiana
desassossega e “transforma a todo o momento”21:
Estavas, linda Inês, nunca em sossêgo
e por isso voltaste neste poema,
louca, virgem Inês, engano cego,
ó multípara Inês, sutil e extrema,
ilha e marêta funda, raso pêgo
Inês desconstruida mas eurema.22
Como afirma Canabrava (1958:51),
“a criação lírica converte-se em explosões de imagens que se desagregam como supernovas nas explosões atômicas. (...) É assim que, entre os vários cantos, a acumulação de fragmentos líricos comunica a impressão de desordem intencional e premeditada”.

4. A contradição da escrita
As constantes contradições que o texto encerra colaboram, do mesmo modo, na sua
obscuridade semântica. Além dos frequentes oxímoros e paradoxos que os versos
seguintes sucintamente exemplificam
Gracioso horror surgiu na face bela23
ou
E êsse veleiro sem velas!24
são, não raro, a inexistência e a impossibilidade que acabam por definir ou caracterizar objectos, acontecimentos ou espaços dos quais, num qualquer momento, se
declara a presença ou o valor real. Esta marca dissemina-se um pouco por toda a longa
obra. Atentemos, por exemplo, no fim do sexto poema, do canto IV:

19
20
21
22
23
24

id., ibidem,
id., ibidem,
Lima, Jorge
Lima, Jorge
Lima, Jorge
id., ibidem,

canto VI, poema II, p. 222.
canto X, poema XIX, p. 394.
de, Auto-Retrato Intelectual, op. cit., p. 93.
de, Invenção de Orfeu, op. cit., canto IX, poema I, p. 349.
de, Invenção de Orfeu, op. cit., canto IV, poema VI, p. 163.
canto I, poema II, p. 19.
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Reverto-me no limbo original,
(...)
dentro das coisas possuídas antes;
encolho-me no ventre anterior e ermo;
(...)
sugo leites vindouros não jorrados,
embriono-me na luz que me cegou25.
No entanto, é sobretudo no primeiro canto que esta técnica mais claramente se privilegia:
A ilha ninguém a achou
porque todos a sabíamos.
(...)
há aventuras de partidas
porém nunca acontecidas.
(...)
aqui um mundo escondido
geme num búzio perdido.
(…)
Empreendemos com a ajuda dos acasos
as travessias nunca projectadas.26
Conduzindo a sua existência no sentido da liberdade, Jorge de Lima desobedece a
quase todas as regras e transpõe a normalidade da tradição herdada da meninice nordestina. Privilegiando a desordem, Invenção de Orfeu devolve ao leitor um universo
estranho, inesgotável e anárquico, não raro ilegível, para o qual contribuem, entre inúmeras causas, as que aqui acabámos de inscrever: a ausência de contextos, a indefinição e a contradição da escrita bem como a autonomia das palavras.
Explorando, de formas várias, as capacidades da poesia, o alagoano procura uma
linguagem que, desarticulada, aniquile o produto único de palavras que se limitem aos
seus conteúdos, em prol de combinações linguísticas que se manifestem dinâmicas e
plurais, contribuindo para a criação de um homem novo, reinventado na força textual
dos significantes.

25
26

id., ibidem, canto I, poema II, p. 167.
id., ibidem, canto I, poema II, pp. 18,19 e 20.
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Crónicas de Alçada Baptista,
Inês Pedrosa e Júlio Machado Vaz:
uma análise lexicométrica
1. Introdução
A leitura de crónicas jornalísticas de alguns escritores portugueses contemporâneos
nas mais variadas revistas levaram-nos a colocar a seguinte questão:
– a escrita jornalística de escritores actuais anuncia a escrita literária dos mesmos ou não?
Para responder à questão levantada, resolvemos efectuar uma análise lexicométrica1 de um corpus composto por vinte e duas crónicas: oito crónicas de Alçada Baptista publicadas na revista Máxima, sete da Inês Pedrosa editadas na Única e sete de
Júlio Machado Vaz publicadas na revista Notícias Magazine.
A seguir, apresentam-se os resultados obtidos.

2. Análise lexicométrica de algumas crónicas de Alçada Baptista, Inês
Pedrosa e Júlio Machado Vaz
2.1. A constituição do corpus
As crónicas seleccionadas para o tratamento lexicométrico foram as seguintes:
1. Histórias Inéditas: Você aí nem vai...
BAPTISTA, Alçada – Histórias Inéditas. Do Brasil ao bairro de Campolide, em Lisboa, o mundo é pequeno e as pessoas são grandes. Máxima. (Maio de 1998), 37.
2. O Tempo nas Palavras: A gente tem alma?
BAPTISTA, Alçada – O Tempo nas Palavras: A gente tem alma. Máxima. (Setembro
de 1998), 35.
1 Conjunto de métodos que permitem operar, a partir de análises estatísticas, reorganizações formais
do vocabulário (conjunto de formas actualizadas no discurso, atestadas num texto ou num corpus de
textos)” CARVALHO, Dulce, MARQUES, Maria Emília Ricardo, SILVA, Maria Fátima, 1999, “Discurso: Práticas lexicométricas” In Linguística Computacional: Investigação Fundamental e Aplicações, Lisboa, Edições Colibri / Associação Portuguesa de Linguística, p. 255.
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3. O Tempo nas Palavras: O grande avô
BAPTISTA, Alçada – O Tempo nas Palavras: O grande avô. Máxima. (Dezembro de
2000), 31.
4. O Tempo nas Palavras: uma história de sentimentos
BAPTISTA, Alçada – O tempo nas palavras. Uma história de sentimentos. Máxima.
(Agosto de 2002), 57.
5. O tempo nas palavras: Os novos tempos
BAPTISTA, Alçada – O tempo nas palavras. Os novos tempos. Máxima. (Outubro
de 2002), 101.
6. O tempo nas palavras: A guerra, outra vez
BAPTISTA, Alçada – O tempo nas palavras. A guerra, outra vez. Máxima. (Abril de
2003), 37.
7. O tempo nas palavras: o valor das coisas
BAPTISTA, Alçada – O tempo nas palavras. O valor das coisas. Máxima. (Agosto de
2003), 33.
8. O tempo nas palavras: O tempo
BAPTISTA, Alçada – O tempo nas palavras. O tempo. Máxima. (Setembro de 2003), 33.
1. Crónica Feminina: A “péssima conduta” das ditaduras
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: A “péssima conduta” das ditaduras. Única.
Expresso. (18 de Abril 2003), 14.
2. Crónica Feminina: O Presente agora a cores
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: O Presente agora a cores. Única. Expresso. (26
de Julho 2003), 10.
3. Crónica Feminina: As mulheres exemplares
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: As mulheres exemplares. Única. Expresso. (2
de Agosto de 2003), 12.
4. Crónica Feminina: Jovens rigorosamente orientados
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: Jovens rigorosamente orientados. Única.
Expresso. (9 de Agosto de 2003), 14.
5. Crónica Feminina: Se te portas mal, vais para o jornal.
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: Se te portas mal, vais para o jornal. Única.
Expresso. (15 de Agosto de 2003), 12.
6. Crónica Feminina: Se, numa noite de Verão, um pacifista
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: Se, numa noite de Verão, um pacifista. Única.
Expresso. (23 de Agosto de 2003), 12.
7. Crónica Feminina: As almas mortas
PEDROSA, Inês – Crónica Feminina: As almas mortas. Única. Expresso. (6 de Setembro de 2003), 12.
1. O cambaleio das palavras: O vampiro triste
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: o vampiro triste. Notícias Magazine. (16 de Fevereiro de 2003), 7.
2. O cambaleio das palavras: Lapsos
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: Lapsos. Notícias Magazine. (30 de
Março de 2003), 3.
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3. O cambaleio das palavras: Ditadoras
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: Ditadoras. Notícias Magazine. (6
de Julho de 2003), 7.
4. O cambaleio das palavras: O conselheiro nostálgico
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: O conselheiro nostálgico. Notícias
Magazine. (3 de Agosto de 2003), 7.
5. O cambaleio das palavras: O milagre
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: O milagre. Notícias Magazine. (17
de Agosto de 2003), 3.
6. O cambaleio das palavras: O jogo
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: O jogo. Notícias Magazine. (31
Agosto de 2003), 3.
7. O cambaleio das palavras: Variações sobre a vida
VAZ, Júlio Machado – O cambaleio das palavras: Variações sobre a vida. Notícias
Magazine. (Outubro de 2003), 7.
Fornece-se abaixo a definição linguística de crónica jornalística ou artigo jornalístico.

2.2. Definição linguística de crónica jornalística
A crónica jornalística é um texto com características de texto utilitário (“não-literário”) que pode ser classificado como um texto monológico que apresenta uma temática “estabelecida mais ou menos com precisão” (Vilela, 1999: 487) ou ainda a crónica
é um “género do discurso jornalístico que, autorizando a expressão do redactor (jornalista ou figura pública), revela a importância, mais ou menos polémica, de um facto
ou acontecimento tido como significativo (ou que se quer fazer valer como tal)” (Coutinho, 2001: 50)
Depois de termos citado duas definições linguísticas de crónica jornalística, passámos à análise estatístico-descritiva do corpus escolhido.

2.3. Análise estatístico-descritiva do corpus
A execução de um tratamento lexicométrico de um corpus exige a realização de
uma edição uniformizada de todas as formas que compõem o referido corpus, com a
finalidade de tornar essas formas lexicalmente comparáveis. Para tal, foi necessário
aplicar normas específicas à mencionada edição.
As normas usadas na uniformização das formas do corpus foram, essencialmente,
as seguintes:
– ligação dos nomes próprios: “Walter-Moreira-Sales. Eu, cá para mim, às vezes até
lhe chamo o Walter-Ego”.
– Ligação de topónimos: “Uma vez, no Rio-de-Janeiro”.
– Ligação dos nomes de Instituições: “Colégio-António-Vieira”.
– Ligação de datas: “11-anos”.
– Ligação de expressões temporais “Uma-vez estava a visitar a casa de um amigo
que já não via há-muito-tempo.” (Crónica: “Histórias Inéditas: Você aí nem vai...”
– Alçada Baptista).
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– Junção de numerais e nomes aos quais se referem: “Com Raul-Rivero foram presos mais 77 cubanos, entre os quais 37-jornalistas – todos eles por delito-de-opinião” Inês Pedrosa: “A péssima conduta das ditaduras”.
– Junção dos complementos determinativos: “parzinho-de-namorados, chapéu-de-abas-largas, pernas-de-garotas” “O Vampiro Triste” de Júlio Machado Vaz.
– Junção dos nomes e adjectivos, qualificadores dos nomes: “cabelos-longos”, “O
vampiro-triste” de Júlio Machado Vaz.
Após a realização da edição uniformizada dos textos do corpus, estes foram analisados pelo programa Stablex2. Este programa combinado com macros do Excel construiu uma tabela de distribuição das frequências, uma tabela de desvios reduzidos e
vários índices vocabulares por ordem alfabética e decrescente ou hierárquica.
O caminho adoptado no desvelar dos discursos dos três autores passou pelas leituras horizontal e vertical da tabela de distribuição das frequências e da tabela de desvios reduzidos, bem como pela pesquisa do vocabulário nos índices vocabulares construídos por ordem hierárquica e alfabética, tornando possível gizar uma análise contrastiva e comparativa das três variáveis do corpus. Foi possível aferir o vocabulário
preferido de cada autor na escrita das suas crónicas entre muitas outras possibilidades
proporcionadas por este tipo de metodologia.

2.4. Os dados quantitativos do corpus
Os dados quantitativos do corpus foram reunidos na tabela de distribuição das frequências. Esta tabela recenseou a totalidade do vocabulário do corpus. Assim, o vocabulário dos três grupos de textos organizou-se numa tabela composta por 64 linhas,
integrando o vocabulário da frequência mais elevada (652) à mais baixa (1).
O corpus é composto por 14.209 formas. O texto 1 (crónicas de Alçada Baptista) é
formado por 4.085 formas, o texto 2 (crónicas de Inês Pedrosa) é constituído por 5.957
formas e o texto 3 (crónicas de Júlio Machado Vaz) por 4.167 formas. O texto que apresenta uma massa vocabular quantitativamente mais significativa é o da escritora Inês
Pedrosa.

2 Programa e manual da autoria de CAMLONG. A., 1991, Stablex Pratique: indexation des textes, traitement statistique des lexiques, extraction des séquences, création des dictionnaires, Toulouse, Teknea.
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Tabela 1: Distribuição de Frequências do corpus
14209
63

p
q

4085

5957

4167

0,287493842
0,712506158

0,419241326
0,580758674

0,293264832
0,706735168

Ordem

Ocorr

N.º pal

Freq.

T1

T2

T3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

652
569
539
466
442
222
166
163
159
158
153
152
145
135
116
115
95
87
168
81
74
67
114
110
47
44
42
41
40
78
74
70
33
64
31
60
29
28
135
104

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
5
4

652
569
539
466
442
222
166
163
159
158
153
152
145
135
116
115
95
87
84
81
74
67
57
55
47
44
42
41
40
39
37
35
33
32
31
30
29
28
27
26

176
222
168
126
87
76
47
41
49
52
58
43
52
34
22
33
23
29
42
19
25
23
38
11
21
25
18
7
14
26
33
30
15
18
13
25
7
6
51
25

296
225
196
187
230
81
90
92
55
61
57
61
74
55
54
40
41
24
81
46
24
30
34
64
18
4
18
23
8
25
31
26
10
26
9
20
7
16
50
41

180
122
175
153
125
65
29
30
55
45
38
48
19
46
40
42
31
34
45
16
25
14
42
35
8
15
6
11
18
27
10
14
8
20
9
15
15
6
34
38
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Ordem

Ocorr

N.º pal

Freq.

T1

T2

T3

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

72
23
88
105
40
133
72
68
112
30
84
65
120
121
100
180
200
224
276
320
428
561
1084
3635

3
1
4
5
2
7
4
4
7
2
6
5
10
11
10
20
25
32
46
64
107
187
542
3635

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

43
13
36
34
14
60
30
21
40
21
35
19
61
53
29
70
66
72
100
113
135
164
294
732

17
8
25
39
16
45
27
37
46
7
29
25
28
43
51
76
92
98
128
135
205
269
444
1537

12
2
27
32
10
28
15
10
26
2
20
21
31
25
20
34
42
54
48
72
88
128
346
1366

Antes de avançar na análise lexical, convém distinguir palavra gramatical e palavra
nocional ou plena. As palavras gramaticais são, essencialmente, os numerais, os advérbios,
os determinantes, os pronomes, as preposições, as conjunções e as locuções adverbiais,
prepositivas e conjuncionais. As palavras nocionais ou plenas são os substantivos, os
nomes próprios, os verbos, os adjectivos e os advérbios em –mente (CAMLONG, 1986: 22).
A leitura da tabela de distribuição de frequências permitiu constatar o seguinte:
– as frequências elevadas congregam as palavras gramaticais. A frequência mais elevada do corpus é a 652, a palavra gramatical que lhe corresponde é a palavra (a).
A segunda frequência mais elevada surge 569 vezes e é a palavra gramatical
(que), a terceira aparece 539 vezes [palavra gramatical (o)], a quarta assoma 466
vezes, [palavra gramatical (e)], a quinta 442 vezes [palavra gramatical (de)], a sexta
tem 222 ocorrências [palavra gramatical (não)], a sétima aparece 166 vezes [palavra gramatical (do)], a oitava tem 163 ocorrências [palavra gramatical (da)], a nona
apresenta 159 ocorrências [palavra gramatical (com)], décima tem 158 ocorrências
[palavra gramatical (um)], etc.
De acordo com as conclusões de Moshe Koppel e dos seus colegas, a categorização automática dos textos escritos tem demonstrado que as escritoras usam com mais
frequência a preposição de e os artigos e os escritores os pronomes e a preposição
com. (ARGAMON, KOPPEL e SHIMONI, 2002, 401-412)

736

CRÓNICAS DE ALÇADA BAPTISTA, INÊS PEDROSA E JÚLIO MACHADO VAZ: UMA ANÁLISE LEXICOMÉTRICA

No corpus em análise, talvez por mera coincidência que não deixa, contudo, de ser
sintomática, verificámos que a escritora Inês Pedrosa usa 230 vezes (5957) a preposição de, característica da escrita feminina, de acordo com os autores acima citados.
Alçada Baptista emprega a mesma preposição apenas 87 vezes (4085) e Júlio Machado
Vaz 125 vezes (4167).
Quanto à preposição com, característica da escrita masculina, Alçada utiliza a preposição 49 vezes (4085), Inês 55 (5957) e Júlio também 55 vezes (4167). Tendo em
conta a massa vocabular de cada grupo de crónicas, na verdade, os escritores, Alçada
Baptista e Júlio Machado Vaz, empregam mais a preposição com do que a escritora,
Inês Pedrosa.
Foi possível constatar genericamente que as conclusões de Koppel sobre a escrita
feminina e masculina se adequavam aos escritores analisados. Pois, em relação aos pronomes mais usados pelos escritores do que pelas escritoras, no nosso corpus, apurouse uma presença bem mais significativa do pronome pessoal (ele) nos textos de Alçada
Baptista e Júlio Machado Vaz (f. 44 – T1 – 25, T2 – 4, T3 – 15) do que no de Inês
Pedrosa.
As altas frequências são, como dissemos, palavras gramaticais muito repetidas nos
discursos, indicando, normalmente, apenas uma palavra. Porém, também acontece
ocorrer nas altas frequências várias palavras. Atente-se no exemplo da ocorrência 168.
A décima nona frequência mais elevada do corpus refere-se a duas palavras gramaticais (como – com 84 frequências e por – com o mesmo número de frequências).
As frequências médias, por exemplo, a ocorrência 78 indica duas palavras gramaticais (sobre e eu) com 39 frequências cada. A ocorrência 74 refere-se a uma palavra
plena (a forma verbal – tem) e a uma palavra gramatical (sua) com 37 frequências
cada. A ocorrência 70 indica duas palavras: uma gramatical e uma nocional (muito e
ser) com 35 frequências cada. A ocorrência 60 reporta-se a duas palavras gramaticais
(quando e até) com 30 frequências cada. A ocorrência 29 alude, tão-só, a uma palavra
gramatical (também), a ocorrência 28 indica, igualmente, uma palavra gramatical (só),
a 23 refere-se apenas à palavra gramatical (onde), etc.
As baixas frequências são aquelas que contam com um maior número de palavras,
e, contrariamente, às altas frequências, que congregam palavras gramaticais, a maior
parte das palavras incluídas nas baixas frequências são palavras plenas que apontam
para determinados temas escolhidos na escrita de cada autor.
Atentemos, agora, nos dados qualitativos fornecidos na tabela de desvios reduzidos.

2.5. Os dados qualitativos do corpus
A tabela dos desvios reduzidos permite passar dos dados quantitativos aos dados
qualitativos, através da aplicação da fórmula do desvio reduzido à tabela de distribuição de frequências (CAMLONG, 1991: 44-45).
No cabeçalho da TDR aparece a soma do total dos desvios reduzidos no corpus e
nas três variáveis. Assoma a média no corpus e nas três variáveis e ocorre, igualmente,
o teste estatístico do Khi2, que é um método de avaliação da significância de uma distribuição normal. A distribuição em causa é uma distribuição perfeitamente normal,
pois os valores do Khi2 são valores próximos da média 0.
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Tabela 2: Desvios Reduzidos
1,745
0,027
1,298
Ecart:

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tot
Moy
Khi2
Moy
0,027
Fréq
-0,157
0,128
0,227
0,061
-0,386
0,148
-0,270
-0,321
0,161
0,078
0,113
0,037
-0,175
0,018
-0,098
0,130
-0,026
0,233
-0,145
-0,234
0,144
-0,034
0,226
-0,315
0,056
0,394
0,002
-0,164
0,241
0,153
0,018
0,083
0,126
0,017
0,131

58,566
0,915
0,837
Max
10,929
T1
-0,990
5,411
1,241
-0,816
-4,211
1,806
-0,124
-1,014
0,576
1,156
2,503
-0,125
1,892
-0,915
-2,328
-0,013
-0,977
0,945
-1,074
-1,052
0,957
1,009
1,081
-4,345
2,413
4,114
2,020
-1,652
0,873
0,894
3,012
2,608
2,120
-0,110
1,622

738

-16,722
-0,261
0,068

-40,098
-0,627
0,393

Min
-11,472
T2
1,798
-1,151
-2,616
-0,785
4,308
-1,642
3,210
3,756
-1,874
-0,845
-1,170
-0,448
2,223
-0,279
1,010
-1,552
0,244
-2,710
1,652
2,711
-1,655
0,473
-2,618
3,456
-0,504
-4,414
0,123
1,839
-2,810
-1,767
-0,006
-0,811
-1,353
-0,211
-1,455

T3
-0,964
-4,132
1,602
1,663
-0,483
-0,015
-3,355
-3,063
1,458
-0,233
-1,220
0,610
-4,291
1,212
1,220
1,695
0,708
1,998
-0,723
-1,893
0,842
-1,516
1,763
0,574
-1,853
0,694
-2,141
-0,351
2,177
1,026
-2,988
-1,714
-0,642
0,338
-0,036
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

0,126
0,160
-0,142
0,110
0,037
0,298
0,075
0,230
0,088
0,026
0,183
0,078
-0,173
0,025
0,202
0,131
0,048
0,377
0,141
-0,154
0,011
-0,090
-0,040
-0,110
0,007
-0,203
-0,241
0,047
-0,104

2,211
-0,549
-0,856
2,318
-1,061
5,807
2,943
2,520
0,822
0,873
4,170
2,422
0,389
1,629
4,992
2,616
0,086
5,345
3,658
0,055
3,006
1,328
1,122
2,747
2,594
1,277
0,253
-1,184
-11,472

-1,349
-1,941
1,632
-1,151
-0,517
-3,149
-0,694
-2,569
-0,993
-0,247
-1,891
-0,761
2,087
-0,183
-2,064
-1,375
-0,566
-4,127
-1,424
1,839
0,081
1,168
0,554
1,499
0,095
2,504
2,893
-0,644
0,439

-0,736
2,649
-0,918
-1,057
1,616
-2,360
-2,173
0,279
0,259
-0,601
-2,096
-1,583
-2,648
-1,421
-2,726
-1,111
0,528
-0,841
-2,094
-2,049
-3,076
-2,587
-1,716
-4,355
-2,682
-3,983
-3,387
1,875
10,929

A passagem da TDF à TDR foi efectuada através da utilização da função Macrostab
(Excel). Todos os cálculos foram executados automaticamente. Os dados quantitativos
transformaram-se em dados qualitativos e analisáveis.
A TDR proporciona dois tipos de leitura: uma horizontal, outra vertical. A leitura
horizontal manifesta as flutuações do emprego de cada item vocabular, nas variáveis,
do corpus. A leitura vertical salienta as opções de escrita, as preferências na estruturação de cada texto.

3. Análise lexical comparativa e contrastiva dos três grupos de crónicas
A metodologia seguida na análise lexical comparativa e contrastiva do corpus
baseou-se numa leitura horizontal da tabela de desvios reduzidos. Num primeiro
momento, foi executada uma leitura horizontal das três variáveis do corpus. Procedeu-se ao levantamento do vocabulário centrado, ou seja, que apresenta valores algébricos
à volta da média 0, que é um vocabulário comum aos três textos.
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O vocabulário comum pertence a um “tronco comum” dos textos do corpus, qualquer que seja o grau de significação expresso pelo valor algébrico (CAMLONG, 1991:
122-123). Num segundo momento, efectuou-se uma leitura vertical de cada variável. Foi
feito o repertório do vocabulário preferencial e diferencial de cada autor. O vocabulário preferencial ou privilegiado é o vocabulário que apresenta valores “significativos
positivos”, ou seja, um valor algébrico igual ou superior a 1,96. O vocabulário diferencial ou rejeitado, pelo contrário, apresenta valores “significativos negativos”, isto é,
algebricamente iguais ou inferiores a -1,96 (CAMLONG, 1991: 122-123).
Num terceiro momento, levantou-se o vocabulário comum aos três textos, posteriormente, de dois em dois e, por último, o vocabulário exclusivo, particular de cada
escritor, o que quer dizer que só aparece na escrita, no discurso desse escritor.

3.1. Vocabulário centrado nos três textos
O vocabulário banalizado ou centrado é o vocabulário que se situa no intervalo de
confiança entre os valores de -1,96 e +1,96, é o vocabulário constituído, sobretudo,
por palavras nocionais, características de um determinado tipo de texto.
Nos três grupos de crónicas, as frequências comuns são as f. 652, f. 466, f. 222, f.
159, f. 158, f. 152, f. 135, f. 115, f. 95, f. 84, f. 74, f. 67, f. 41, f. 39, f. 32, f. 31, f. 28, f.
26, f. 21, f. 20, f. 16, f. 13, f. 7, f. 2. São 24 as frequências banalizadas ou centradas.
Na primeira triagem efectuada, registou-se o vocabulário comum aos três textos em
carácter normal, o vocabulário comum a dois em itálico e o vocabulário exclusivo a um
dele em carregado.
– F. 652 (T1 – 0,99, T2 – 1,79, T3 – -0,96) – a, f. 466 (T1—0,061, T2 – -0,78, T3 –
1,66 – e, f. 222 (T1 1,80, T2 – -1,64, T3-0,015) – não, f. 159 (T1 – 0,57, T2 – -1,87, T3
– 1,45) – com, f. 158 (T1 – 1,15, T2 – -0,84, T3 – -0,23) – um, f. 152 (T1 – -0,12, T2 –
-0,44, T3 – 0,61) – os, f. 135 (T1 – -0,91, T2 – -0,27, T3- 1,21) – para, f. 115 (T1 – -0,01,
T2 – -1,55, T3 – 1,69) – as, f. 95 (T1 – -0,97, T2 – 0,244, T3- 070) – no; f. 84 (2*84 =
168) (T1- -1,07, T2 – 1,65, -0,72) como, por, f. 74 (T1 – 0,95, T2 -1,65, T3 – 0,84) – na,
f. 67 (T1 – 1,00, T2 0,47, T3 – -1,51) – mais, f. 41, (T1 –1,65, T2 – 1,83, T3 – -0,35)- das,
f. 39 (2*39=78) (T1 – 0,89, T2 –1,76, T3 – 1,02) – sobre, eu, f. 32 (2*32=64) (T1 –0,11,
T2 – -0,21, T3- 0,33 ) – nos, pelo, f. 31 (T1 -1,62, T2 – -1,45, T3 – -0,03) – vida, f. 28
(T1 – -0,85, T2 – 1,63, T3 – -0,91) – só, f. 26 (4*26) (T1 – -1,06, T2 – -0,51, T3 – 1,61)
– sempre, meu, sem, aos, f. 21 (5*21=105) (T1 – 0,82, T2 – -0,99, T3 – 0,25) – homem,
nunca, seu, entre, lá, f. 20 (20*2) (T1 – 0,87, T2 – 0,24, T3 – -0,60) – este, outros, f. 16
(7*16) (T1 – 1,62, T2 –0,18, T3 –1,42) – homens, num, mesmo, nas, pessoas, essa, todo,
f. 13 (5*13 = 65) (T1 – 0,08, T2 – -0,56, T3 – 0,52) – palavra, mulher, depois, sei, jornal, f. 7 (32*7) (T1 -1,12, T2 – 0,55, T3 –1,71) – pena, televisão, falta, (f. 7 tempo nas
palavras – exclusivo Alçada), (f. 7 cambaleio das palavras exclusivo Júlio), dele,
simples, no entanto, neste (Alçada e Inês), pois, Deus (Alçada e Júlio), enquanto,
possível (Alçada e Inês), escrever, grandes, estes (Alçada e Inês), alguns, então (Alçada
e Inês), alguma, (f. 7 – Martin Amis – exclusivo Inês), lhes, ideia, (f. 7 Portugal –
exclusivo Inês), (f. 7 Cuba – exclusivo Inês), (f. 7 – Crónica Feminina – exclusivo Inês), mesma (Inês e Júlio), bom, algum, fez (Inês e Júlio), aqui (Alçada e Inês),
viver (Alçada e Inês), marido (Inês e Júlio), f. 2 (542*2) (T1 – -1,18, T2 – -0,64, T3 –
1,87).
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Após o levantamento do vocabulário centrado comum aos três textos, foram arrolados com precisão os vocábulos comuns aos três grupos de crónicas:
– a, e, não, com, um, os, para, as, no, como, por, na, mais, das, sobre, eu, nos, pelo,
vida, só, sempre, meu, sem, aos, homem, nunca, seu, entre, lá, este, outros,
homens, num, mesmo, nas, pessoas, essa, todo, palavra, mulher, depois, sei, jornal, pena, televisão, falta, dele, simples, no entanto, pois, enquanto, escrever,
grandes, alguns, alguma, lhes, ideia, bom, algum.
O eu, o sujeito enunciador do discurso, é uma palavra comum aos três grupos de
crónicas. A presença do eu surge ainda no pronome possessivo da 1.ª pessoa (meu),
na forma verbal da 1.ª pessoa do singular (sei). Aparece, igualmente, a 3.ª pessoa do
singular nos pronomes possessivos e pessoais (seu, dele, lhes).
Os lexemas (palavra, escrever, ideia) apontam para temáticas ligadas à escrita, aos
meios de comunicação (jornal, televisão), à humanidade (homem, homens, pessoas,
mulher), à vida em geral (vida), etc.
Podemos alistar os vocábulos comuns a dois autores. Os vocábulos comuns aos
textos de Alçada e Inês são: neste, possível, estes, então, aqui, viver. Os textos de
Alçada e Júlio têm, apenas, um vocábulo comum: Deus. Os textos de Inês e Júlio apresentam três vocábulos comuns: mesma, fez, marido.
No vocabulário banalizado, encontrou-se algum vocabulário exclusivo a cada um
dos escritores. A expressão (Tempo nas palavras) é particular ao vocabulário de
Alçada, pois refere-se ao título das suas crónicas. As expressões e vocábulos (Martin
Amis, Portugal, Cuba, Crónica Feminina) são específicos do vocabulário utilizado por
Inês. A expressão Crónica Feminina reporta-se ao título das crónicas da escritora. A
expressão (Cambaleio das palavras) remete, de igual modo, para o título das crónicas
de Júlio Machado Vaz, por isso só poderia ser vocabulário particular a este escritor.
Repare-se que os títulos das crónicas dos três escritores apresentam vocábulos directamente relacionados com a temática da escrita, da linguagem – (palavras – Alçada e
Júlio) e (Crónica em Inês).

3.2. Leitura vertical das crónicas
Numa segunda etapa, passou-se a uma leitura vertical de cada variável. Foi feito o
repertório do vocabulário preferencial e diferencial de cada autor. O vocabulário preferencial apresenta valores “significativos positivos”, por seu turno, o diferencial apresenta
valores “significativos negativos”, como foi referido atrás (CAMLONG, 1991: 122-123).
Numa terceira fase, levantou-se o vocabulário comum aos três textos, em seguida,
de dois em dois e, por último, o vocabulário exclusivo, particular de cada escritor, ou
seja, o que só aparece no discurso desse escritor.
Pela impossibilidade de alistar todos os tipos de vocabulário que foram repertoriados, apresenta-se somente o vocabulário particular, exclusivo de cada variável, com um
mero exemplo da metodologia aplicada à análise lexicométrica das crónicas.

3.2.1. Vocabulário exclusivo
O vocabulário exclusivo ou particular é o vocabulário que aparece tão-somente
num texto e, por isso mesmo, é peculiar à escrita, ao discurso do autor que o emprega.
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A título exemplificativo, referirei apenas as palavras e expressões próprias do discurso de Júlio Machado Vaz, nas suas sete crónicas. Na frequência 3, arrolei 7 formas:
de imediato, Benfica, ternura, permita, jogo, conhecer, Pianista. Na frequência 2,
recenseei as seguintes palavras e expressões particulares ao discurso do mesmo autor:
– devem, interpretação, destinado, dormir, genial, defesa, passos, serenidade, irra,
decretar, Guilherme, guloso, invocam, gozo, drogas, anos, direitas, dois filhos,
aquela, sorriu, avesso, Tim Page, ajuda, atentos, estante, lei, secretária, quarenta
anos, sorte, música, abortadeiras, sem dramas, aborto, lapso, lapsos, António,
salientar, variações, outras, atendendo, sobreviveu, ouvido, mosca, aparentemente, bolos de bacalhau, voou, seis meses, Boavista, ao tempo, vivo, tiro de partida, sol, telejornais, vagar, tomar, olhos fechados, vento, mau, anfitriões, croquetes, Açores, angústia, abarrotar, elevador, rumo, apertado, contudo, entusiasmo, fizera, fôlego, recordo, conceder, cumprimento, rápido, receio, cliente,
crime, cumprir, prazer, diferenças, de 55, hóspede, caçula, juntos, claro, carro,
passei, PS, Chopin, nove anos, preocupações, primeiro, participantes.
Na frequência 1, nos hápax, recenseei 1366 vocábulos e expressões particulares,
específicas do discurso de Júlio Machado Vaz. Pela extensão textual não poderei dar
aqui o levantamento desse vocabulário.

3.3. Vocabulário preferencial
Procederei de uma forma semelhante à anteriormente exposta para exemplificar o
levantamento do vocabulário preferencial. Relativamente a este tipo de vocabulário
também só podemos apresentar o vocabulário de um autor, para não alongar a análise,
por isso escolhemos o vocabulário privilegiado nas crónicas de Alçada Baptista.

3.3.1. Vocabulário preferencial das crónicas de Alçada Baptista
O vocabulário preferencial ou privilegiado no discurso de Alçada Baptista é constituído pelas seguintes palavras e expressões:
– f. 153 (2,5) uma, f. 47 (2,4) era, f, 44 (4,1) ele, f. 42 (2,02) porque, f. 37 (3,01)
tem, sua, f. 35 (2,6) muito, ser, f. 33 (2,1) foi, f. 30 (2,2) quando, até, f. 27 (2,3)
tudo, tinha, pela, mundo, quem, f. 24 (5,8) há me, está, f. 23(2,9) onde, f. 22 (2,5)
história, minha, ela, lhe, f. 19 (4,1) ter, tempo, nossa, nem, esta, agora, assim, f .
18 (2,4) todos, numa, tão, violência, f. 15(4,9) nosso, esse, f. 14 (2,6) nós, pode,
seus, estava, isto, outro, f. 12 (5,3) vai, talvez, menos, fazer, relação, grande, isso,
mãe, bem, alma, f. 11 (3,6) dizer, seria, nome, parece, melhor, mim, sido, dinheiro,
qualquer, amigos, ver, f. 9 (3,0) toda, temos, será, fosse, mal parte, pensar, desde,
casa, diz, suas, quase, liberdade, logo, aquilo, às, verdade.
– F. 6 (2,7) – fim, você, tinham, depois de, posso, começou, países, dela, pelos,
nossos, relógio (exclusivo – Alçada), maneira, capaz, seja, coisas (Alçada e Júlio),
poderia, consciência, dúvidas, creio (Alçada e Júlio), sociedade, guerra (exclusivo – Alçada), qual, confiança, guerras (exclusivo – Alçada), gente, estavam, avô
(exclusivo – Alçada), acho (exclusivo – Alçada), vivemos, carta, aquele, amigo,
teria,
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– f. 5 (2,5) – tempos, Jorge Amado (exclusivo – Alçada), vi, própria, deles, coisa,
primeira, caminho (Alçada e Júlio), paz (exclusivo – Alçada), Nelson Rodrigues
(exclusivo – Alçada), delas, apesar de (Alçada e Júlio), público, nazismo, universo, sair, ficou, uns, chamar, sentimentos (Alçada e Júlio), (estamos – exclusivo Alçada), reconhecer (exclusivo – Alçada), capacidade, conta, senhor, questão, quanto, evidente, idade, caso, segundo, lembro-me, infelizmente, longe
(Alçada e Júlio), exactamente, olhos, olhar, outra, boa, aspone (exclusivo –
Alçada), todas.
Os vocábulos que ocorrem a negro são particulares e, simultaneamente, preferenciais, por conseguinte os vocábulos acima levantados foram escolhidos, seleccionados
por Alçada Baptista na escrita das suas oito crónicas.

4. Breve comparação das opções discursivas dos três escritores
As preferências estilísticas de Inês Pedrosa e de Júlio Machado Vaz estão muito próximas. Os dois escritores tomam opções discursivas muito semelhantes, sobretudo, ao
nível das escolhas vocabulares e temáticas.
O estilo de Júlio Machado Vaz sobressai no conjunto dos três discursos pelo uso de
recursos estilísticos mais variados e com mais literariedade do que os usados nos textos
de Inês Pedrosa e também no de Alçada Baptista. Enquanto nos textos de Inês Pedrosa
e Alçada ocorre, preferencialmente, adjectivação simples, nos de Machado Vaz assoma
a dupla adjectivação, a anteposição da adjectivação e o uso de adjectivação sugestiva,
para além do emprego de vários figuras de estilo (animismo, personificação, imagem,
metáfora).
De uma forma geral, os temas tratados nas crónicas dos três escritores são comuns,
por exemplo, os domínios dos sentimentos, do vocabulário amoroso, da transcendência, mas também divergentes. Alçada prefere os temas da transcendência, da guerra e
do vocabulário religioso, Machado Vaz os do futebol, o do aborto, o dos assuntos
automobilísticos, o dos assuntos médicos, Inês Pedrosa o do jornalismo, o dos meios
de comunicação social, o da educação e da crítica político-social.
Os espaços privilegiados num e noutro autor são diferentes. Machado Vaz refere
com frequência o espaço geográfico, social e cultural do Porto, Alçada Baptista prefere
os espaços geográficos, sociais e culturais do Brasil e de Lisboa, Inês Pedrosa escolhe,
sobretudo, o espaço urbano generalizado (cidade inteira) e a praia (praia da Altura,
praias).
Depois da breve análise vocabular realizada, podemos responder à questão levantada na introdução.
Na verdade, a escrita jornalística destes três autores anuncia a escrita literária de
cada um deles. Por que motivo? Porque, apesar dos três autores nas crónicas escreverem artigos jornalísticos, em termos linguísticos, textos “com características de texto utilitário (“não-literário”) (VILELA 1999, 487), pelas temáticas tratadas (o amor, a transcendência, a guerra, os problemas sociais, o feminismo, etc.), e, sobretudo, pelo vocabulário selectado na escrita de cada um e comum à escrita dos três: a adjectivação, a
diversidade verbal, a abundância adverbial, a presença marcante da 1.ª pessoa, etc., os
seus estilos são marcadamente literários.
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O eu, o sujeito enunciador do discurso, aparece frequentemente nos três grupos de
crónicas. A 3.ª pessoa ocorre, igualmente, nos pronomes possessivos, pessoais e em
inúmeras formas verbais. O eu e o ele são parâmetros discursivos ancorados directamente na situação de enunciação. Nos discursos analisados, encontrámos também os
elementos enunciativos indicadores do espaço (aqui) e do tempo (agora).
As temáticas mais tratadas nos discursos dos três escritores são a escrita, os sentimentos, a vida, a transcendência, a crítica político-social, a comunicação social, etc.
Esperamos que esta mera ilustração de uma análise lexicométrica mais desenvolvida, por nós executada noutro âmbito, possa deixar concluir que os textos jornalísticos aqui analisados são lexical e discursivamente anunciadores de escritas literárias surpreendentes.
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Unidades complexas do léxico
1. Introdução
O léxico de uma língua inclui unidades muito heterogêneas – desde monossílabos
e vocábulos simples até seqüências complexas formadas de vários vocábulos e mesmo
frases inteiras como é o caso de muitas expressões idiomáticas e provérbios. Por outro
lado, não existem critérios teóricos abrangentes e bem estabelecidos para o reconhecimento das unidades complexas de um idioma. Aliás, o fenômeno da lexicalização de
combinatórias lexicais (sintagmas discursivos) não se verifica de modo uniforme e reiterado e também logicamente estruturável. Acresce ainda que os falantes muitas vezes
discordam sobre o grau de cristalização de tais seqüências. Assim, as fronteiras de
demarcação do que já está estocado no tesouro lexical da língua e o que é combinatória discursiva são fluidas. E por isso mesmo,
Convém assinalar que o problema das combinatórias a incluir num dicionário, seja ele
um dicionário de língua monolingue ou plurilingue, é dos mais difíceis problemas da lexicografia tradicional, precisamente porque a intuição dos falantes não é suficiente para determinar o grau de fixidez das combinatórias, nem a extensão, estabilidade e vitalidade do seu uso.
(Nascimento, 1998,185).

A identificação da unidade léxica num texto discursivo exige uma fundamentação
teórica consistente. Um dos maiores defeitos dos dicionários tradicionais é o fato de
não se fundamentarem em uma teoria lexical, sobretudo em um conceito bem estabelecido de unidade lexical, fato esse que pode explicar o porquê de unidades complexas do léxico, especialmente as EIs, estarem assistemática e inadequadamente registradas nos dicionários da Língua Portuguesa.

2. Exame da problemática teórica das unidades complexas do léxico
Em seu estudo sobre “Phrases figées du français“ Gross (1982) nota que os lingüistas geralmente atribuiram às expressões cristalizadas ( expressions figées) um caráter
de exceção, de anomalia lingüística e não tentavam propor maneiras de tratamento
científico para elas. Contudo, trata-se de um fenômeno de envergadura que a Lingüística ignora pela ausência de estudos sobre essa matéria. A primeira questão que se
põe é terminológica: devemos chamá-las de frases, formas ou expressões congeladas
(cristalizadas) como Gross? Além disso, existem ainda as expressões chamadas comu-
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mente de idiomáticas e proverbiais. E também as locuções de natureza gramatical conforme a tradição das gramáticas. Em sua análise Gross ocupou-se também de metáforas e clichês.
Um problema formal levantado por Gross e muito importante, a meu ver, é o ortográfico. Acha – e esta também a minha opinião – que os substantivos compostos deveriam ser grafados mais apropriadamente com hífen como por ex.: cul-de-sac, pommede-terre. Para nós em português: escola-de samba, fim-de-semana, jogo-do-bicho.
Comecemos por considerar o caso de verbos compostos ocorrentes em muitas
expressões idiomáticas. Vejamos um exemplo emprestado de Xatara (1994) que fez um
paralelismo com o exemplo de Gross, a saber:
bater as botas
A sintaxe desta seqüência cristalizada não difere da sintaxe de uma seqüência livre.
Cf. as variações de tempo e modo possíveis:
Carlos bateu as botas. [ = Carlos morreu]
Todos sabiam que Carlos ia bater as botas.
Temo que Carlos vá bater as botas.
Geralmente as variações de tempo/modo são causadas por condições impostas pela
concordância.
O sentido da seqüência bater as botas não é previsível a partir de bater [ = dar
pancadas; chocar-se com ] e de botas [ = tipo de calçado].
De fato, temos aqui uma combinatória cristalizada da herança cultural registrada na
memória coletiva com o significado de < morrer >. E por isso, podemos afirmar que
ela faz parte do acervo do léxico e não se trata de uma combinatória discursiva qualquer. Entretanto, o verbo que ela comporta não é analisável segundo as regras que se
aplicam a frases superficialmente idênticas. Modificações possíveis e aceitas em frases
quaisquer são impossíveis no caso da expressão cristalizada.
As variações possíveis, além daquelas acima referidas, seriam relativas à posição
dos advérbios. Cf. Carlos bateu as botas muito cedo. Carlos bateu muito cedo as botas.
E seu irmão também bateu as botas.
É possível também fazer uma inserção: Carlos, desta vez, bateu as botas.
As seqüências livres são aquelas em que sujeito e complemento têm distribuição
livre, sendo as únicas restrições e coerções as determinadas pela semântica. Inversamente, os sintagmas cristalizados são frases do mesmo tipo, porém, em que um ou
vários dos actantes são lexicalmente invariáveis. Gross (1982) constatou que parece
haver um continuum entre frases livres e cristalizadas. No artigo referido ele menciona
8.000 frases ou expressões cristalizadas em francês nas quais verificou o seguinte:
1)
2)
3)
4)

havia
havia
havia
havia

menos de 600 sujeitos fixos
mais de 1.300 objetos diretos livres
mais de 1.700 objetos indiretos livres
mais de 1.000 complementos de nomes fixos

Por conseguinte, objetos e complementos parecem ser mais cristalizados que os
sujeitos.
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Diversamente dos provérbios que exibem um caráter de generalidade, as expressões cristalizadas/ idiomáticas só se aplicam a uma situação particular.
Como Gross, considero como frases ou seqüências cristalizadas séries de formas
sem verbo. Ver exemplos do francês: au feu, à l’abordage, à vos marques, en voiture,
à vos souhaits, à la santé de Max, etc. Em português: de longe, de longe em longe,
longe disso, a olho nu, de olho (bem) aberto, de olho em, etc.
Formas há que desencadeiam a intuição de frases; tais seqüências combinatórias
são muito numerosas e não podem ser negligenciadas como formas excepcionais.
“Constatamos, pois, que as formas cristalizadas que são tradicionalmente consideradas
como exceção, ocupam no léxico um volume comparável àquele das formas livres correspondentes. “( Gross, 1982,181).
De fato, tais seqüências são extremamente numerosas no português como no francês. Os verbos muito freqüentes no português devem sua polissemia, em parte, à constituição de variadas matrizes verbais distintas que se lexicalizaram. Cf. por exemplo:
andar a reboque, (não) andar bem das pernas; dar baixa, dar cabo, dar um jeito
(jeitinho); encher a barriga (o bucho, o estômago), encher de orgulho, encher o
peito, encher os bolsos, encher-se de brios; entrar na rotina, entrar no ar, entrar
no páreo; fazer a cabeça, fazer água, fazer amor, fazer as pazes, fazer as honras
(da casa), fazer careta, fazer carnaval, fazer charme, fazer das suas, passar a grana,
passar a limpo, passar em branco, passar em revista, passar fome (sede, frio), passar para (prá) trás, etc.
Um estudo minucioso e sistemático dessas combinatórias verbais poderia sanar o
empirismo que geralmente se manifesta nas descrições dos verbos encontradas nos
dicionários, associando-se assim as diferenças de sentido às variações na forma.
Todavia não é fácil separar os sintagmas cristalizados de formas intuitivamente
freqüentes ou em vias de lexicalização.
Na análise destes sintagmas cristalizados ou em vias de lexicalização constatamos,
entre outras coisas, que a ausência do artigo pode indicar que se trata de uma abstração e que a palavra assume, nesse caso, um valor metafórico ou geral. É o caso de um
bom número de lexicalizações. Quando se reintroduz o artigo, atribuindo à locução seu
valor concreto, a expressão se desagrega. Opor 1) e 2) e 3) e 4).
1)
2)
3)
4)

De tanto levar e trazer recado o moleque já nem ligava mais.
O moleque levava e trazia um recado do namorado de Glorinha.
Ninguém aqui vai levar vantagem.
Glorinha é jovem, levando a vantagem de ser bonita.

Ademais, a inclusão de um determinante pode mudar completamente o sentido de
uma expressão. Cf. em francês:
prendre un parti = se décider
prendre son parti = se résigner
prendre le parti de quelqu’un = se ranger de son côté
– manter distância de alguém C manter uma distância
– marcar presença C marcar (a) sua presença
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Com respeito ao uso e funcionamento destas unidades complexas é preciso acrescentar outro aspecto. Geralmente, no interior do campo semântico de cada palavra,
gravita seu oposto no léxico mental dos indivíduos. Jean Cohen afirma que “a solidariedade dos opostos só atua no nível da língua. Desde que se passa à fala essa solidariedade se rompe. (apud Diaz: 1984, 145) Isso explica porque geralmente as EIs e os
sintagmas cristalizados não se enquadram no princípio da oposição e da negação.
Explica-se: não estamos no nível do sistema mas da norma; por conseguinte está registrada apenas uma das formas na memória coletiva. Assim, não podemos dizer por
exemplo: * idéias brancas embora digamos idéias negras, * idéias desfeitas, mas idéias
feitas; amor livre, mas não * amor preso e assim por diante.
Às vezes há a possibilidade de empregar uma ou outra:
(não) levar a mal
(não) levar desaforo para casa
(não) ter coração
Contudo, em geral, é impossível passar do negativo ao afirmativo e inversamente.
não fazer mal a uma mosca -- mas não: * fazer mal a uma mosca
levar a ferro e fogo -- mas não: * não levar a ferro e fogo
Em parte isso se explica porque na EI o núcleo da significação não é mais redutível ao verbo; estende-se a seus complementos. Esse núcleo funciona como pivô para
uma interpretação idiomática da EI.
III. Examinemos de modo mais abrangente as combinatórias lexicais. Para isso vou
me servir de um estudo de Ornella Corazzari (1992): “Phraseological Units”. Seguindo
a proposta de Corazzari, vamos chamar estas unidades lexicais complexas de unidades
fraseológicas ( UF), embora possamos atribuir-lhes outras denominações. Apenas para
simplificar e respeitar o parâmetro da autora.
Comecemos por lembrar que a identificação das UF é fundamental para a análise
computacional de textos porque elas se comportam irregularmente tanto morfossintaticamente como semanticamente. Ademais, não se trata de um problema lingüístico
menor, muito pelo contrário.Tais UFs incluem uma vasta gama de combinatórias que
foram estudadas superficialmente pelos lingüistas teóricos.
A autora propõe a seguinte definição:
unidades fraseológicas são seqüências de palavras que têm uma coesão interna
do ponto de vista semântico e que possuem propriedades morfossintáticas específicas.
Examinemos mais de perto a definição de UF:
1) são seqüências de, pelo menos, duas palavras separadas por brancos, hífens o
apóstrofos:
mercado negro; caixa eletrônico; caixa preta; bóia-fria; decreto-lei; mina d’água
Embora sejam compostas por mais de uma palavra, elas se classificam funcionalmente como uma única categoria léxico-gramatical. Assim caixa eletrônico composto
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de N+ Adj comporta-se semanticamente como substantivo e levar a cabo e levar grana
comportam-se como verbo.
De um ponto de vista sintático as UF têm graus diferentes de cristalização, isto é, elas
resistem a algumas manipulações morfossintáticas (transformações, inserção de modificadores, flexão) e comutações léxicas que são geralmente possíveis com construções equivalentes
comuns. (Corazzari,1992, 5)

Também com respeito à questão da idiomaticidade, as UFs divergem: o significado
global da EI pode depender ou não do significado de suas unidades léxicas componentes.
As EIs são expressões semanticamente opacas cujo significado não depende do sentido de cada um de seus componentes. Por outro lado, colocações são seqüências
semanticamente transparentes, formadas de itens lexicais que geralmente co-ocorrem.
Para Cruse (apud Corazzari, 1992) uma metáfora morta é uma expressão que adquiriu um significado metafórico estereotipado (por ex. ter os pés na cova). Do ponto de
vista semântico essas últimas parecem inserir-se entre as expressões totalmente transparentes e totalmente opacas. Essas três classes distintas de UF são definidas principalmente com base na noção de “constituinte semântico”, isto é, um fragmento de frase
que possui um significado constante qualquer que seja o contexto. As EIs e metáforas
mortas deveriam ser consideradas como unidades léxicas simples e mínimas embora
sejam lexicalmente complexas. Inversamente, as colocações mantêm sua composicionalidade porque elas têm componentes que são eles próprios constituintes semânticos.
Outros autores consideram outros aspectos da UF: expressões fixas, semi-fixas e
variáveis, dependendo do tipo de modificações morfossintáticas que elas admitem. As
semi-fixas aceitam variações lexicais e flexões de alguns de seus componentes até um
determinado ponto, enquanto as variáveis admitem a inserção de modificadores (adjetivos, advérbios).
IV. Gross e Danlos analisaram as construções com verbo suporte ( CVS) consideradas como um tipo particular de colocação como:
fare um viaggio / fazer uma viagem; to take a walk / commettre une agression
Cf. também em português: bancar o palhaço; dar um tempo; entregar o ouro; fazer
corpo mole; ganhar tempo; ter cara de pau; ter vergonha na cara.
O verbo parece semanticamente vazio, ou esvaziado de conteúdo. O significado
global e as restrições de seleção são determinadas pelo complemento verbal e não pelo
verbo.
Outras classificações contemplam numerosos tipos de estrutura interna destas UFs.
Vejamos alguns exemplos para o sintagma nominal:
N de N: bodas de prata / prata da casa
olho de águia; jogo de cintura
N a N: cara a cara; cheque ao portador
N em N: salto no escuro; olho no olho
N Adj: cesta básica; circuito elétrico; jogo cênico/ jogo duplo
Adj N: baixo astral; livre arbítrio/ livre concorrência
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N N: efeito estufa; seguro desemprego
N e N: parede e meia; unha e carne
N Part Pres: água fervente [ raro ]; conta corrente
N Part Pas: corrente alternada; condomínio fechado; jogo de cartas marcadas
V conj V: leva e traz [ raro]; vai e vem
V V: corre-corre [ raro]
N Prep Adj N: centro de alta pressão; centro de baixa pressão; direito de livre defesa;
exercício do livre-arbítrio; fio de alta tensão; regime de livre empresa
Adj N Prep N: livre flutuação de preços; livre fluxo de (da) informação; livre
negociação de (dos) salários
Embora as UF sejam estruturalmente complexas, tanto sintática como semanticamente,
elas se comportam como verbos, substantivos, advérbios, adjetivos, preposições, etc.
Um grande número de expressões que pertencem às categorias sintáticas menores tais
como preposição, advérbio, etc. são, em geral, denominadas locuções nas gramáticas
tradicionais e nos dicionários.
As UF possuem graus diversos de idiomaticidade e de cristalização ( que Corazzari
chama de frozenness). Assim as lexias complexas:
dona de casa, jogo de cintura, livre arbítrio, mercado negro
• têm maior grau de lexicalização do que:
centro de alta pressão, jogo amistoso, jogo de cartas, livre fluxo de capitais, tecnologia de ponta.
Se confrontássemos corpora textuais de épocas diferentes da língua seria possível
observar as etapas sucessivas de lexicalização por que passa uma combinatória de palavras até se cristalizar como unidade léxica. No processamento automático de um corpus
lingüístico, o analista atua sobre um corte sincrônico na diacronia da evolução lingüística – por isso tais diferenças têm que ser consideradas.
V. Critérios para a classificação das UF.
A identificação e definição dos diferentes tipos de UF não é problema simples;
longe disso. A aplicação de testes mostra que a linha divisória entre classes diferentes
não pode ser claramente determinada. Entre construções totalmente cristalizadas (p. ex.
bilhete azul, tudo azul) e menos cristalizadas (p. ex. tomar uma decisão/ tomar uma
importante decisão, tomar qualquer decisão) e entre EI (p. ex. levar a ferro e fogo) e
não idiomáticas ( levar em conta, levar em consideração ) há muito casos intermediários que mostram graus diferentes de cristalização e de idiomaticidade.
A hipótese é que as UF são expressões irregulares cuja distribuição e interpretação
não podem ser explicadas a partir de uma análise composicional e com base nas regras
gerais da língua. Portanto, os testes aplicáveis serão diferentes. Além disso, em princípio, os testes a serem usados são monolingues, ou seja, baseiam-se nas regras específicas da língua em questão, embora possam eventualmente ser aplicados a mais de uma
língua.
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1º Seqüências sem verbo
Vejamos os testes de Gross (1988 apud Corazzari) adequados para seqüências Adj
+ N:
(uma) mesa redonda [ em um simpósio p.ex.] -- não é uma forma da mesa
caixa preta [ dos aviões] -- não indica a cor da caixa
mercado negro / olho gordo / bilhete azul
Nesses casos o adjetivo expressa uma “qualidade ou propriedade” do nome mas
constitui uma unidade com ele, não se tratando de predicação nestas UF. Para esse tipo
de lexia complexa:
a) não é possível a nominalização:
* a gordura do olho
* o pretume da caixa
* o negrume do mercado
b) também a modificação adverbial é impossível
* olho muito gordo
* caixa muito preta
* mercado muito negro
* bilhete muito azul
c) a coordenação é sempre possível com elementos que exercem o mesmo papel
sintático; não neste caso. Pode-se dizer por exemplo:
olho preto e redondo
mas não: * olho gordo e redondo
caixa branca e grande
mas não: * caixa preta [ a dos aviões] e grande
O adjetivo da lexia complexa parece ser obrigatório e, às vezes, pode ser até usado
isoladamente no decorrer no contexto. Cf.
No negro o preço do dólar era R$ 2,90.
raios ultravioletas → ultravioletas → Os ultravioletas podem causar danos à pele.
d) flexões
Essas UFs (seqüências sem verbo) têm características diferentes relativamente ao
número:
– algumas são usadas só no plural:
bodas de prata, bens de capital, comunhão de bens, encargos sociais, finanças
públicas, jogo de búzios, jogo de panelas, jogos olímpicos, mercado de capitais
– outras são usadas só no singular:
jogo do bicho, jogo de vida ou morte, linha dura, mercado negro, queda livre,
prata da casa, sistema binário, zona azul
– outras ainda são usadas no sing. e no pl.:
ao pé de/aos pés de; jogo-de-azar/ jogos-de-azar; jogo(s) de palavras; jogo (s) eletrônico(s); levantar vela(s); na ponta do pé (dos pés); questão de terra/ questões de
terra; sistema de comunicação/ sistema de comunicações; sistema de esgoto(s)
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e) restrições de co-ocorrência
Apenas um adjetivo ou um número restrito de adjetivos pode combinar-se com o
nome ou vice-versa. Nesse caso a substituição do nome ou do adjetivo por outro do
mesmo campo semântico ou por um sinônimo dá um resultado incorreto. Cf.
bom senso / * ótimo senso
classe trabalhadora / * classe trabalhista
custo real / * custo verdadeiro
jogo amistoso / * jogo amigável
luta livre / * briga, combate livre
queda livre / * caída livre
Estes e outros testes mostram que temos aqui casos de lexias complexas. Não se
pode dizer tampouco no caso de luta livre:
* a luta é livre / *a luta é muito livre
* a liberdade da luta
Cf. ainda: efeitos especiais
*
*
*
*

os efeitos são especiais
a especialidade dos efeitos
efeitos muito especiais
efeitos especiais e inesperados

Contudo, muitas expressões não são totalmente cristalizadas nem totalmente livres,
mas casos intermediários de sintagmas lexicalizados que podem ser flexionados. A
modificação adverbial, por exemplo, é possível em apenas uns poucos casos [amigo
íntimo: amigo muito íntimo; mas não vontade férrea: vontade muito férrea ou custo
astronômico: custo muito astronômico]. Muitas vezes a inserção de expressões parentéticas é possível [ex. efeitos, por assim dizer, especiais; um amigo, por assim dizer, íntimo].
A comutação do modificador é possível, às vezes. Ex:
boas idéias / ótimas idéias
idéias gerais / idéias genéricas
boas maneiras / finas maneiras
A comutação do substantivo já é mais rara. Contudo, a rigor, apenas um número
restrito de itens lexicais podem substituir o adjetivo ou o substantivo de uma UF.
2º Seqüências com verbos.
Testes para avaliar o grau de cristalização da UF.
a) inserção
levar ao ar / levar rapidamente ao ar
levar anos / levar muitos anos / levar anos e anos
ter a cabeça feita / ter a cabeça totalmente feita
ter bossa / ter muita bossa
b) a extração de um componente da UF por meio de certas construções sintáticas
geralmente não é possível.
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– passivação: * os anos são (foram) levados [base: levar anos]
– relativização: * a cabeça que foi feita pela TV [base: ter a cabeça feita]
c) substituição por uma pro-forma
A substituição de um ou mais elementos da UF por um pronome também não é
possível. Cf.: * a TV a tinha feito ( a cabeça)
d) modificação (flexão, comutação de determinante, adjetivo)
Em geral não são possíveis operações sintáticas em que os componentes da UF são
flexionados ou substituídos.
levar no bico / * levar nos (bicos), num, no seu bico
levar grana / * levar dinheiro, tutu
Os testes evidenciam que se pode distinguir entre expressões totalmente cristalizadas e seqüências freqüentes que podem ser modificadas livremente. Na verdade as
expressões totalmente cristalizadas não são muito freqüentes, sendo comuns os casos
intermediários, em que são permitidas algumas modificações morfossintáticas. Tudo se
passa na língua e no vocabulário como numa pista de corrida – muitos corredores já
ultrapassaram a barragem de chegada, outros estão-se aproximando dela e outros vêm
chegando de mais longe. Nessa imagem retomada de minha tese de doutoramento,
estou simbolizando o pódio de chegada como o término do processo da lexicalização.
Concluindo esse tópico:
•• modificações possíveis:
• comutação verbo/ nome/ adjetivo
levar a vida toda / levar a vida inteira
levar a sua vida / levar a sua vidinha
ter dó / ter pena
• apagamento do determinante / da preposição
• ter um enfarte / ter enfarte
• ter um (uma) amante / ter amante
• ter disposição (para )
Entretanto, muitas vezes, a comutação do determinante ou da preposição acarreta
uma mudança no sentido global da expressão.
Em geral a flexão lexical não é possível. Também no caso de UF com verbo há
expressões que se usam no plural e outras que se usam apenas no singular. Por exemplo:
singular: levar calote, levar chumbo, ter fome, ter frio;
plural: ter alucinações, ter engulhos; ter as mãos livres
Outras expressões, porém, são usadas tanto no singular como no plural e geralmente
com o mesmo significado. Cf.
ter
ter
ter
ter

chilique = ter chiliques
despesa = ter despesas
compromisso = ter compromissos
dúvida = ter dúvidas
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Não vão ser tratadas aqui as lexias complexas formadas com adjetivos, advérbios,
bem como das locuções prepositivas, adverbiais, conjuncionais e pronominais porque
isso nos obrigaria a ampliar muito o tamanho deste artigo. Creio que o que foi acima
discutido já evidencia a complexidade desta problemática e como podemos analisar
essas combinatórias lexicais.
VI. Consideremos, por fim, o caso mais extremo de unidade complexa e heterogênea – a expressão idiomática (EI). Esse tipo de seqüência apresenta uma grande fixidez, razão por que deve integrar o acervo lexical da língua, não sendo, portanto, uma
seqüência discursiva. Cf. por exemplo:
arrancar o mal pela raiz; botar as barbas de molho, botar as cartas na mesa,
botar (pôr) lenha na fogueira; colocar uma pá de cal em; comer o pão que o
diabo amassou.
As EIs de uma língua exibem uma enorme heterogeneidade. Do ponto de vista da
sua natureza, esse tipo de combinatória lexical é fruto da cultura. Relativamente ao
Português Brasileiro, uma parcela das expressões idiomáticas do PB foram herdadas de
nossa cultura-mãe, a portuguesa, recebidas juntamente com o patrimônio cultural que
é o léxico. Contudo, dada a diversidade do meio ambiente e da sociedade brasileira
comparada à portuguesa, bem como a dinâmica da língua, foram-se criando variantes
do acervo herdado, ao mesmo tempo que se iam construindo criações novas. É preciso enfatizar que a questão das EIs nos remete ao domínio da norma e não da língua.
Assim sendo, as EIs são aprendidas de cor como se aprende o vocabulário do idioma
e elas fazem parte do acervo da cultura e não do sistema lingüístico. Por outro lado,
sabemos que estas EIs vão sendo armazenadas na memória individual e na memória
coletiva e passam a fazer parte do léxico da língua. Entretanto, e infelizmente, raramente elas foram registradas nos dicionários da língua como seria desejável.
Segundo O. Diaz. (1984) as EIs "traduzem hábitos verbais".
Daí resulta que essas seqüências cristalizadas geralmente não possuem correspondência em outra língua. Um exemplo característico seria a expressão quebrar o (um)
galho do Português Brasileiro. Cada termo deste sintagma não conserva sua identidade
própria e se torna assim não-analisável. Por essa razão, os constituintes de uma EI
como essa se tornam indissociáveis, não permitindo a supressão ou acréscimo de um
elemento. As EIs são típicas de uma nação e enraizadas na sua cultura. O Português
Europeu, por exemplo, não possui esta EI.
De fato, as EIs podem ser consideradas como uma lista de irregularidades fundamentais de um idioma e de uma norma lingüística.
Lembremos ainda que as EIs são sintagmas que não têm paradigmas. No uso corrente, sobretudo da linguagem coloquial e também literária, as EIs podem ser empregadas deformadas – para ironizar, por exemplo.
Concluindo: é necessário que se faça um amplo e exaustivo estudo das unidades
complexas do léxico do português para que elas possam ser adequadamente descritas
e registradas nos dicionários.
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Da polifonia à argumentação:
re-exame de peu / un peu
1. Marcando diferenças
1.1. Dialogismo e polifonia
Que a teoria da polifonia está estreitamente associada à teoria bakhtiniana do dialogismo é hoje consensualmente aceite, não porque os trabalhos de Ducrot se inspirem directamente nos de Bakhtine, ou porque aquele se aproprie das noções de dialogismo e polifonia por este também já elaboradas, mas antes porque ambos caminham
no mesmo sentido e em prol dum objectivo comum: pôr em causa, contestar e, se possível, substituir a unicidade do sujeito falante.
Todavia, esta sintonia em termos de objectivos (e consequentemente, pelo menos
em parte, também no tocante a resultados) não significa que não existam, igualmente,
diferenças fundamentais.
Como sabemos, as reflexões de Bahktine sobre o discurso e a enunciação não se
enquadram propriamente no âmbito da linguística, mas pertencem ao domínio daquilo
que ele designa por “translinguística”. Efectivamnente, se Bahkhtine enfatizou, compreensivelmente, sobretudo os problemas atinentes à literatura, em virtude do texto literário ser, segundo ele, o lugar privilegiado do dialogismo, terá descurado, por outro lado,
o estabelecimento duma fronteira rigorosa entre estudos linguísticos e estudos literários,
porquanto coloca o problema do polilinguismo da linguagem romanesca a partir do
plurilinguismo da linguagem e considera que a característica da linguagem romanesca
é oferecer sobretudo uma imagem da linguagem e não tanto uma imagem do homem.
Caberá, por conseguinte, a Ducrot deslocar tais reflexões para a centro da linguística.
Depois, se é certo que o objectivo de Ducrot é “de contester – et, si possible, de
remplacer – un postulat qui me paraît un préalable (généralement implicite) [...] – l’unicité du sujet parlant” (1984: 171), objectivo também comum a Bakthine, a teoria polifónica (de Ducrot) propõe-se fazê-lo não só no interior do discurso, mas de igual forma
no interior do enunciado.
Finalmente, a definição de enunciação sobre a qual assenta a teoria (polifónica) de
Ducrot não faz qualquer referência a uma pessoa física; baseia-se na ideia de que “tout
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énoncé signale dans son énonciation la superposition de plusieurs voix” (1984: 183) e
que o locutor faz da sua enunciação uma espécie de representação, na acepção teatral
do termo, em que a palavra é dada a diferentes personagens – os enunciadores1.

1.2. De enunciação às palavras do discurso
Se, como o próprio autor indica, a “Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation” constitui uma versão reformulada de dois artigos já escritos – “La notion de
sujet parlant”2 (1982) e “Polyphonie” (1984a) –, já em 1979 encontramos algumas dessas preocupações no artigo “ÉNONCIATION” do Suplemento da Enciclopædia Universalis. Depois, seguem-se “Pragmatique linguistique. Essai d’application: Mais – les
allusions à l’énonciation. Délocutifs, performatifs, discours indirect” (1980a), “Analyses
pragmatiques” (1980b), Les Mots du Discours (1980) e L’Argumentation dans da Langue (1983). Tomando como ponto de chegada o título citado em primeiro lugar (Le
Dire et le Dit), os textos anteriores constituem uma tentativa de clarificação crescente
da teoria e, não obstante a sua proximidade desde logo em termos de definição e de
delimitação do objecto que propõem para estudo (enunciação), nem por isso deixam
de registar importantes diferenças quer na organização global do campo terminológico,
quer no estatuto acordado à enunciação.
Cronologicamente, é, pois, em “ÉNONCIATION” que pela primeira vez se expõe a
teoria da polifonia, não obstante datar praticamente desse mesmo período, entre outras,
a abordagem proposta, sobre o mesmo assunto, em Les Mots du Discours. Nesta etapa,
a tese essencial da teoria consiste em afirmar a existência de certos enunciados que têm
a propriedade de ser polifónicos, ao lado de outros que, obviamente, a não têm. Assim
acontece, por exemplo, com os enunciados negativos e interrogativos, enunciados irónicos, enunciados em que entram morfemas como “puisque”, ou em enunciados do tipo
“Pierre est venu”. Em definitivo, este distingue-se de todos os restantes, exactamente
pelo facto de não ser polifónico. Quer isto dizer que o fenómeno da polifonia, mesmo
frequente, apenas é encarado como um caso particular, quiçá excepcional até, e, por
conseguinte, ainda distante do reconhecimento que virá a assumir em termos de necessidade. Assim perspectivada, esta teoria da enunciação reporta-se, entre outros casos,
às situações em que não há assimilação do enunciador com o locutor (isto é, quando
o locutor e o enunciador não coincidem). Mesmo assim, convém ter presente que
Il ne suffit pas [...], pour que l’on puisse parler de polyphonie, qu’il soit question, dans
le discours attribué à un locuteur L, d’un discours d’une autre personne L', car la présence de
la parole de L' dans celle de L peut relever du simple discours rapporté [...].

1

Veja-se igualmente Ducrot (1989: 9).
Em rigor, podemos ainda indicar mais uma diferença (aliás não menos importante do que as restantes), entre as duas teorias: enquanto o crítico de Dostoievski trabalhou apenas sobre textos (na acepção de “suites d'énoncés”), Ducrot debruça-se antes sobre enunciados isolados ou, dito por outras palavras, sobre os enunciados que constituem tais textos (id. 1984: 171).
2 O texto deste artigo antes de ser publicado serviu de base a uma exposição feita à École Pratique
des Hautes Etudes (vulgo EHESS) tendo circulado sob a forma de document ronéotypé.
É altura de chamar a atenção para a importância que a leitura da parte inicial de Linguistique Générale et Linguistique Française de Bally teve no esboço da teoria da polifonia. Sobre o assunto veja-se
Ducrot (1986 e 1989a: chap. VII).

760

DA POLIFONIA À ARGUMENTAÇÃO: RE-EXAME DE PEU / EN PEU

Je parlerai au contraire d’interprétation polyphonique si l’acte illocutionnaire d’assertion
au moyen duquel on caractérise l’énonciation est attribué à un personnage différent du locuteur L [...]. Il ne s’agira donc plus de dire, à propos de L' [quelque chose, c'est-à-dire, il a prévu
l’amélioration du temps ] [...], mais de présenter l’énonciation comme une assertion de L',
énonciateur, de mettre en scène, pour ainsi dire, une pièce de théâtre ou L' [...] joue le rôle
d’énonciateur, L s’effaçant derrière L' au sens où Molière s’efface derrière Alcestre et le laisse
parler (Ducrot, 1980: 44-45).

Caracteriza ainda esta primeira forma da teoria a atribuição de actos ilocutórios aos
enunciadores. Preconiza-se que todo o enunciado negativo do tipo “Pierre n’est pas
inteligent”, corresponde à realização de dois actos ilocutórios distintos: um consiste na
asserção de P por um enunciador E1; outro é a rejeição desta asserção, recusa atribuída
ao enunciador E2 e, por via de regra, o locutor identifica-se com o enunciador E2, identificação que E1 vai buscar a uma personagem diferente do locutor, que tanto pode ser
o alocutário como um terceiro elemento.
Entre as dificuldades com que a concepção, assim apresentada, se depara destacaremos as seguintes: a primeira, como o próprio autor admitirá (1984: 204-205),
On voit mal [...] comment l’énonciation pourrait être attribué à un énonciateur alors que
ce dernier, à la différence du locuteur, ne se définit pas par rapport à l’occurrence de mots
(on ne lui attribue aucune parole, au sens matériel du terme)

e, em simultâneo, manter que a existência dum enunciador faz parte da imagem
que o enunciado dá da enunciação. A segunda decorre do facto de, nesta fase, a teoria
fazer supor que os actos aos quais alude o sentido do enunciado são os mesmos que
são explicitados no léxico da língua, o que equivale a admitir que a linguagem comum
constitui uma metalinguagem adequada à sua própria descrição. Depois, não podemos
deixar de assinalar uma certa contradição ou incompatibilidade entre a fórmula enunciativa do sentido adoptada3 e a ideia da existência dum certo número de enunciados
que têm a propriedade de ser polifónicos. A concepção enunciativa do sentido não
deveria ser restringida apenas aos enunciados polifónicos? Em último lugar, abeiremo-nos do esquema proposto em Les Mots du Discours para a descrição dos enunciados
negativos:
não-P:
E1: [P]
E2: opor-se a E1.
Fazemo-lo tendo em mente aquilo que desde o início tem sido uma preocupação
constante no programa de Ducrot: minimizar o aspecto factual. Este aspecto quer dizer
que o enunciado diz respeito a uma certa realidade e que em função dela pode ser
considerado como verdadeiro ou falso. Trata-se de saber, por conseguinte, se devemos
ou podemos exprimir [P] noutros termos que não proposicionais, porque, se não introduzirmos tal possibilidade, o contributo da teoria da polifonia será certamente menos
significativo do que se esperava4.
3
4

Isto é, a concepção que supõe que o sentido dum enunciado é uma descrição da sua enunciação.
Efectivamente, para Fauconnier (1984) ("espaces mentaux") e Martin ("univers de croyance"), E1:
é uma proposição.
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Também a expressão “opor-se a” nos suscita algumas dúvidas: ao afirmar que E2
se opõe a P não estaremos a reintroduzir o informativo, o proposicional (E2 = não-P)?
E será admissível uma descrição polifónica da negação no âmbito duma concepção
informativa do sentido sem evitar a circularidade?

1.3. O dizer e o dito
Particularmente atento às dificuldades que a primeira versão colocava (e certamente
também não menos receptivo às críticas mais pertinentes que, entretanto, lhe eram
endereçadas), Ducrot vai propor uma segunda forma da teoria da polifonia. Fá-lo,
como é sabido, no último capítulo de Le Dire et le Dit, sob o título de “Esquisse d’une
théorie polyphonique de l’énonciation”.
Esperamos encontrar aqui, portanto, algumas respostas para os principais problemas já aflorados anteriormente. Efectivamente, se a forma inicial da teoria assenta na
tese segundo a qual apenas determinados enunciados têm a propriedade de ser polifónicos, agora tal propriedade deixa de ser exclusiva de alguns para se tornar extensiva a todos os enunciados. O locutor dum enunciado deixa de ter a prerrogativa de se
exprimir directamente para passar a fazê-lo, sempre, por intermédio de enunciadores.
Abala-se, desta forma, decisivamente, a ideia clássica que distingue entre enunciados
polifónicos e enunciados que não-polifónicos (monológicos), enquanto se guinda, em
simultâneo, a polifonia ao estatuto de fenómeno essencial e constante, pois passa a ser
um aspecto constituivo do sentido.
Novidade deve ser considerado também o abandono da atribuição de actos ilocutórios aos enunciadores, em prol de pontos de vista. Agora, é a este nível – entre tais
pontos de vista – que a oposição, de que temos falado (por exemplo ao nível dum
enunciado declarativo negativo), se efectua:
[...] je ne peux plus attribuer aux énonciateurs un acte illocutoire comme l’afirmation –
les énonciateurs n’étant liés à aucune parole. Il me faut donc comprendre A1 et A2, non pas
comme des actes, mais comme des points de vue opposés (Ducrot, 1984: 215).

Estes pontos de vista – igualmente designados por “actos de linguagem elementares” – são abstractos e mais simples que os actos designados no léxico (e na língua)
através de palavras como “promessa”, “interrogação”, “afirmação”, etc.

1.4. Críticas recorrentes e problemas afins
O facto de Ducrot apresentar a segunda fase da teoria da polifonia ainda como um
esboço (“esquisse”), se por um lado o coloca na confortável posição de quem não
apresenta “doutrina definitiva” – o que fragiliza, à partida, qualquer prenúncio de crítica mais acérrima –, por outro, não pode fazer esquecer que tal esboço constitui, afinal, a sistematização duma hipótese, cujos primeiros traços remontam já a publicações
bem anteriores. Podemos, pois, falar dum tempo de maturação protagonizado pelo
próprio autor, que assumiu a reformulação da teoria de forma a colmatar as principais
dificuldades que esta, na sua primeira fase, ainda apresentava. Quer isto dizer que as
objecções que persistem na segunda etapa resultarão, por certo, da própria complexidade do assunto, pelo que esperar encontrar soluções fáceis deve ser a primeira tentação a evitar.
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H. Portine (1988, II: 265), no seu trabalho “sobre as modalidades e a noção de categoria modal” e tendo em vista estabelecer uma comparação entre a polifonia de Ducrot
e a de A. Culioli – mesmo que as duas categorias apenas coincidam parcialmente –,
discute a necessidade de, admitida em tese, por Ducrot, a existência duma infinidade
de enunciadores potenciais ser no entanto necessário garantir um certo “controlo”
sobre eles, através dum elemento homogeneizante.
Também C. Kerbrat-Orecchioni (1984) debruçando-se sobre as contradições, tece
alguns comentários sobre a teoria da polifonia. E, até certo ponto, as suas objecções
vão no mesmo sentido das de Portine (será mais correcto afirmar que, eventualmente,
este retoma as críticas daquela), pois se, por um lado, a teoria em questão permite
resolver um número considerável de casos, por outro, a potencial possibilidade de multiplicação de enunciadores corre o risco de deslocar – sem contudo o equacionar – um
problema assaz complexo cujos diversos ângulos convocam outras tantas explicações
diversas, que relevam da própria linguagem ou do quadro interaccional.
As críticas que Moeschler, por sua vez, aponta podem ser, em nosso entender, reduzidas a dois tipos: no primeiro, incluiremos aquela que, por comodidade, apelidaremos
de “crítica recorrente”; integrarão o segundo, as críticas que, à semelhança das já feitas,
podem ser, afinal, partilhadas por outos autores. O que entender, então, por crítica
recorrente? Para Moeschler, assim como para a Escola de Genebra (a que pertence), o
quadro em que se inscreve a teoria de Ducrot devia ser alargado, de forma a integrar
os resultados da análise conversacional. Mais – e esta é que é a crítica verdadeiramente
recorrente! – os representantes daquela escola sempre censuraram a Ducrot o facto de
este apenas trabalhar sobre o discurso ideal5; sugerem, por isso, a combinação dos trabalhos de Ducrot e Anscombre sobre a argumentação e a polifonia com as suas análises conversacionais. Passemos, agora, às críticas do segundo tipo, e que por conseguinte se orientam noutro sentido. Afinando pelo diapasão dos críticos já mencionados
também Moeschler & Reboul consideram “comme une difficulté majeure la multiplication des entités théoriques” (1994: 333), que se verifica na análise da auto-ironia pois,
para evitar contradizer a análise da própria ironia, exige a divisão do locutor em L e l;
para além disso, há ainda o caso dos enunciados irónicos negativos, cuja análise conduz
à hipótese de enunciadores de níveis diferentes. Qual será o limite para esses níveis e
até que número poderão ir os seres teóricos perante um maior número de fenómenos
linguísticos? E como articular esta multiplicação com a análise dos actos de discurso?
Que solução aponta para o aspecto referencial dos fenómenos ligados à enunciação?
Que papel destina às marcas de enunciação e, em particular, à primeira pessoa na
expressão linguística da subjectividade?
5 A resposta a esta crítica pode ser pelo menos parcial e implicitamente encontrada em Les Mots du
Discours, cap. 5: eh bien! le russe lui a donné cent francs – o corpus aí analisado é constituído a partir
da peça de teatro de Labiche, Le Voyage de M. Perrichon –, mas dissipará as eventuais dúvidas após a
justificação que C. Sirdar-Iskandar, noutro local, dá para a escolha: “C'est que ce genre de discours se
rapproche le plus de la communication linguistique ordinaire telle qu'on la retrouve dans le parler usuel”.
(cf. secção I da sua tese, Description Sémantique des Interjections, 1979, pp. 32-33, a partir da qual foi
re-escrito o capítulo supra citado, como se informa em rodapé). Se tal corpus ainda não corresponde ao
"discurso oral espontâneo" de que fala M. Krieger (1991), estará porventura mais distante do tal "discurso
ideal" de que fala a Escola de Genebra. E a opção de Sirdar-Iskandar é bem anterior à crítica de Moeschler (1985) e Roulet et al. (1985).
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A contestação (e até a substituição) do “préalable” que Ducrot (1984: 171) afirmava
ser o principal objectivo do capítulo consagrado à teoria da polifonia – “l’unicité du
sujet parlant” – não corresponde, segundo Moeschler & Reboul (1994: 333), aos primeiros intentos de Ducrot: o que estava verdadeiramente em questão era “rendre
compte du hiatus qui sépare la signification de la phrase, entendue au sens traditionnel, du sens de l'énoncé”. Ora, como nada justifica, segundo o autor, que se assinale
tal discrepância, aquela que parecia ser a motivação mais próxima subjacente à proposta de Ducrot, porque carece de fundamentação, torna-se, portanto, desnecessária,
ou seja: em definitivo – e “last but not least” –, Moeschler duvida da própria motivação
da análise polifónica.

2. Polifonia e argumentação
Passadas em revista, ainda que de forma sucinta, algumas das soluções preconizadas e introduzidas por Ducrot na última versão polifónica do sentido, e já enumeradas,
aqui e além, algumas das suas vantagens, parece-nos oportuno apresentar ainda mais
alguns contributos que a polifonia deu à semântica (pragmática) linguística. Neste contexto, assume capital destaque a reformulação que a teoria da polifonia permitiu desde
logo à Teoria da Argumentação na Língua.
Apetrechada com este suporte teórico, a Teoria da Argumentação na Língua poderá
reformular certas descrições propostas na primeira formulação, e redefinir outros tantos
conceitos. Assim, dum ponto de vista descritivo, a interpretação dos enunciados comportará sempre a distinção entre locutor e enunciador. A descrição dum encadeamento
concessivo do tipo “P mais Q” não indica apenas a oposição entre a operação argumentativa do primeiro segmento (P) e a do segundo (Q), mas passa a atribuir também
cada operação a um enunciador particular. Mais: o enunciado total é imputado a um
locutor que se identifica com a ponto de vista do enunciador do segundo segmento. O
que acabámos de afirmar pode ser assim exemplificado:
Il fait beau, mais je suis fatigué
p
q
E1: p ________ r (r = il faut faire une promenade )
E2: q ________ não-r
L2 = E2
Também o abandono da concepção da unicidade do sujeito falante terá inevitáveis
repercussões na abordagem de determinados fenómenos linguísticos: distingue-se o
locutor dos enunciadores, atribuindo-se ao primeiro a responsabilidade pelo acto de
enunciação de que resulta o enunciado e cabendo aos enunciadores a responsabilidade
da emissão dos pontos de vista – dão voz aos pontos de vista – veiculados pelos enunciados.
Salientada a centralidade reservada à polifonia na descrição dos morfemas argumentativos, explicitemos agora, de igual modo, que lugar lhe cabe na análise da pressuposição. Dizer que “Pierre a cessé de fumer” significa assertar duas coisas: por um
lado, que (i) “Pierre fumait”; por outro, que (ii) “Pierre ne fume plus”. A asserção representada por (i) corresponde ao pressuposto; (ii), ao posto – estatuto que só nesta apro-
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ximação polifónica vêem reconhecido – e cada uma delas é atribuída a um enunciador. Porém, enquanto na enunciação de (ii) o locutor e o enunciador coincidem, em
(i) o enunciador não é apenas o locutor, mas toda “[...] une communauté linguistique
qui peut être la vox publica (le ‘on’), ou bien celle que le locuteur forme avec l’allocutaire” (Ducrot, 1980: 40).
Ora, confrontada esta interpretação com a descrição que é feita em Dire et ne pas
Dire (1972), sobressai, desde logo, esta diferença: nesta é o locutor que é responsável
pela realização dos dois actos — pelo acto de pressuposição (atinente ao pressuposto)
e pelo de asserção (relativo ao posto); diversamente, na nova descrição, diz-se que o
enunciado
[...] présente deux énonciateurs, E1 et E2, responsables, respectivement, des contenus
présupposé et posé. L’énonciateur E2 est assimilé au locuteur, ce qui permet d’accomplir
un acte d’affirmation. Quant à l’énonciateur E1, celui selon qui Pierre fumait autrefois, il est
assimilé à un certain ON, à une voix collective, à l’intérieur de laquelle le locuteur est luimême rangé [...]. Ainsi, au niveau des énonciateurs, il n’y a donc pas d’acte de présupposition. Mais l’énoncé sert néanmoins à accomplir cet acte, d’une façon dérivée, dans la mesure
où il fait entendre une voix collective dénonçant les erreurs passées de Pierre. La présupposition entrait ainsi dans la même catégorie que les actes de moquerie ou de concession
(Ducrot, 1984: 231).

Finalmente, a teoria da polifonia permite o abandono, duma só vez, da teoria clássica da modalidade para quem o sentido do enunciado consiste na atitude (epistémica,
afectiva, volitiva, etc.) que o locutor atribui a si mesmo, e da (recente) teoria dos actos
ilocutórios, que assimila o sentido a certos actos que o locutor efectua ou declara realizar (ordem, promessa, interrogação, etc.). A que se opõe, então, a teoria da polifonia?
Por um lado, rompe com o postulado dum sujeito falante único (o sentido para esta
teoria é uma descrição da enunciação); por outro, recusa a ideia segundo a qual as
nossas enunciações remetem para objectos dos quais elas seriam as descrições.

2.1. Reexame de peu / un peu: argumentação e polifonia
Passemos a ver, então, as diferenças mais significativas que têm sido introduzidas
nos desenvolvimentos da Teoria da Argumentação na Língua em relação ao papel de
“peu”/ “un peu”.
Enquanto na versão standard da Teoria da Argumentação na Língua (Gonçalves,
2202: 222 e ss) se afirmava que as palavras restringem os encadeamentos argumentativos – e por isso se atribuía a “peu” / “un peu” a função de orientar as escalas –, agora
acrescenta-se um pormenor essencial: o grau escolhido numa escala é sempre relativo
à conclusão visada.
Anteriormente, considerava-se que “peu” e “un peu” orientavam as conclusões porque
implicavam aplicações mais ou menos fortes de topoi (Gonçalves, 2002: 232 e ss). São
os próprios topoi que orientam as escalas e determinam a gradação; não se trata mais
de estabelecer uma relação entre dois predicados graduais independentes, mas duma
unidade dos dois predicados. Talvez por isso, em rigor, seja mais exacto falarmos antes
duma apreensão argumentativa da realidade: utilizar um topos num discurso não é mais
servir-se duma crença, mas antes representar a realidade a partir dum certo número de
discursos que lhe são aplicáveis.
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Mas o reexame de “peu” / “un peu” presta-se ainda para clarificar mais uma alteração ao nível da teoria standard da argumentação, ou seja, as relações entre a Teoria
da Argumentação na Língua e a polifonia. Fixemo-nos novamente em:
Pierre a peu travaillé
Esquematicamente, “peu A” orienta-se para “menos” mas pressupõe A que, por sua
vez, se orienta para “mais”. Quer isto dizer que estamos em presença simultânea de
duas orientações opostas, que Ducrot tende a explicar através da polifonia: “peu A” põe
em cena dois enunciadores que irão utilizar as duas formas tópicas dum mesmo topos:
E1: +P,+Q
E2: -P,-Q
No enunciado em questão, o locutor aceita E1 mas identifica-se com E2, e os encadeamentos serão feitos a partir do lado negativo.
Pensemos, agora, noutro enunciado:
Pierre n'a pas travaillé
Admitindo que continuamos em presença de dois enunciadores, como se posiciona,
neste caso, o locutor? É claro que de forma diversa, relativamente a “Pierre a peu travaillé”: o locutor continua a identificar-se com E2, mas, além disso, recusa E1.
Reexaminado, assim, “peu” e “ne pas”, constata-se a apresentação, de forma unificada, das diferentes possibilidades da negação. Ocorre-nos, contudo, perguntar: o
esquema continuaria válido se em vez deste tipo de negação surgisse uma do tipo
“absolument pas”, “pas du tout”? Mais: assinalaria ele, de forma clara, tais matizes?
Porventura mais do que esboçar um novo esquema, veremos até que ponto será
possível optimizar o que temos entre mãos.

2.2. Achegas para uma interpretação
Continuamos a admitir que, ao enunciar “Pierre a peu travaillé”, o locutor põe em
cena dois enunciadores:
(i) E1 que afirma que houve trabalho realizado ou efectuado por Pierre; e um
(ii) E2, com o qual o locutor se vai identificar, que afirma um conteúdo semelhante,
mas de forma bastante mais atenuada (faible).
Admitindo que não nos repugna considerar o trabalho como factor de “réussite”
(êxito), obteremos o esquema (T: travail, R: réussite ):
E1: +T+R – aplica os topoi que constituem a significação de ‘trabalho’ com uma
determinada força;
E2: -T - R – aplica os topoi que constituem a significação de ‘trabalho’ mas duma
forma bastante mais matizada.
O que distingue os dois enunciadores é que enquanto o primeiro aplica a forma
tópica positiva, em E2 trata-se da forma tópica negativa, não significando isto, porém,
que cada forma seja aplicada com a mesma força. É isto que tentaremos mostrar nas
conclusões possíveis a partir da posição de cada enunciador.
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“Pierre a travaillé” corresponde ao ponto de vista de E1 e orienta-se para a conclusão “il va réussir”, enquanto “Pierre a peu travaillé” corresponderá ao ponto de vista de
E2, com o qual se identifica o locutor, o que não quer dizer que se oriente taxativamente para “il ne va pas réussir”, mas antes para algo como “il aura des problèmes pour
réussir”. Retomemos algumas combinações:
–
–
–
–

Est-ce que Pierre a des chances pour son examen?
Oui, il a travaillé.
*Non, il a travaillé, mais peu.
Je ne sais pas, il a travaillé, mais peu.

Questionamos a aceitabilidade de “Non, il a travaillé, mais peu” exactamente pelas
mesmas razões que admitimos a combinação “Je ne sais pas…”: rejeitamos aquela
réplica porque nos parece excessivo considerar “il a peu travaillé” como um argumento
para uma conclusão (taxativa) do tipo liminarmente negativa; ao contrário, a segunda
réplica, ao admitir que face à quantidade de trabalho executado não é possível concluir definitivamente sobre os resultados definitivos, integra-se perfeitamente no carácter matizado de “Il a peu travaillé”.
Passemos, entretanto, à negação do tipo: “Pierre n’a pas travaillé”.
À imagem do que dissemos acontecer nos exemplos anteriores, também aqui o
locutor volta a servir-se de dois enunciadores:
– E1 para afirmar que Pierre trabalhou (executou (algum) trabalho); e de
– E2 para se opor directamente a este ponto de vista.
Tal como também propusemos precedentemente, continuaremos a perspectivar o
trabalho como fonte de êxito (T: travail, R: réussite), o que em termos esquemáticos
será representado assim:
E1: +T +R
E2: -T -R
Relativamente à interpretação que avançámos para “Pierre a peu travaillé”, aqui a
situação é bem diversa: em primeiro lugar, as duas formas tópicas (positiva em E1;
negativa em E2) são (agora) aplicadas com a mesma força; depois, os pontos de vista
dos dois enunciadores orientam-se para conclusões totalmente opostas (“il va réussir”
vs “il ne va pas réussir”), oposição que atrás se apresentava bastante matizada (“il va
réussir” vs “il aura des problèmes pour réussir”). O que estamos a dizer pode ser comprovado através das aceitabilidades que se seguem, sob a forma de resposta à pergunta
já utilizada no exemplo anterior:
–
–
–
–

Est-ce que Pierre a des chances pour son examen?
Oui, il a travaillé.
Non, il n'a pas travaillé.
* Je ne sais pas, il n'a pas travaillé.

Note-se que, no tocante às conclusões, “Pierre a travaillé” constituirá um argumento
orientado para “il va réussir”, enquanto que “Pierre n’a pas travaillé” se orientará no
sentido oposto: “il ne va pas réussir”. Num enunciado com “ne pas”, o que E2 recusa
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é o ponto de vista atribuído a E1. O locutor identificar-se-á sempre com E2, o que
implica que todos os encadeamentos se façam a partir de FT– Est-ce que Pierre a des chances pour son examen?
PEU

NE PAS

– Oui, il a travaillé.
– *Non, il a travaillé, mais peu.
– Je ne sais pas, il a travaillé, mais peu.

– Oui, il a travaillé.
– Non, il n'a pas travaillé.
– *Je ne sai pas, il n'a pas travaillé.

Até ao momento, debruçámo-nos sobre enunciados do tipo “Pierre a peu travaillé”
e “Pierre n’a pas travaillé”. Continuemos sem perder de vista a negação mas, desta feita,
nas chamadas formas negativas reforçadas, ou seja, tal como ocorrem em:
Pierre n'a pas du tout / absolument pas travaillé.
De acordo com a interpretação adoptada, continuamos a preconizar que ao utilizarmos estas expressões, ou seja, como locutor(es), fazemo-lo pondo em palco dois
enunciadores:
– E1 encarregado de indicar que houve trabalho por parte de Pierre, e
– E2 para quem a actividade/atitude de Pierre não merece ser designada por trabalho.
Para tal, os enunciadores recorrem a duas formas tópicas:
E1: +T +R
E2: -T - R
À primeira vista, não há, pelo menos aparentemente, qualquer diferença entre o
caso em presença e aquilo que foi dito sobre o situação anterior. Todavia, há uma, e
verdadeiramente importante: trata-se da forma tópica negativa utilizada por E2, que é
aplicada de forma extremamente forte. Para E2 – e mesmo que o façamos de forma
assaz fraca ou atenuada (faible) –, não faz sentido aplicar a noção de trabalho a Pierre,
já que em rigor ele não produziu trabalho, o que significa rejeitar liminarmente a noção
por inteiro: e se por defeito não faz sentido falar em trabalho, muito menos, por maioria de razão, fará sentido aceitar que, por excesso, seja reconhecido qualquer mérito
ao desempenho de Pierre (cf. com: “– Não se trata de ter feito muito ou pouco, porque
em rigor ele não fez taxativamente nada!”).
Não se passará exactamente o mesmo quando dizemos de alguém que “il ne connaît pas du tout ce sujet”? Facilmente se verifica que o fazemos de forma eufemística,
já que significa exactamente o mesmo que “Il ignore complètement ce sujet”. Aliás, os
dois enunciados aceitam o mesmo encadeamento conclusivo, não obstante a presença
do verbo “connaître”. É que a ideia de ignorância mantém-se e é a partir dela que se
processa o encadeamento:
Il ne connaît pas du tout ce sujet ...
... ce n'est pas la peine de lui poser des questions là-dessus
Il ignore complètement ce sujet...
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A diferença de força entre “ne pas” e “pas du tout” sobressai particularmente nos
próximos encadeamentos, em que também, respectivamente, intervêm “même” e “mais”:
(i) Pierre ne travaille pas, même pas du tout.
(ii) Pierre ne travaille pas, mais pas du tout!
Enquanto o locutor do enunciado de (i) – que na peugada aliás dos demais casos
considerados, se identifica com E2 –, faz uma afirmação mas volta de imediato atrás
para escolher uma forma mais forte para transmitir o conteúdo, em (ii) estamos perante
um caso particular de “mais”, conector cujo elemento que introduz tem não só a
mesma orientação do primeiro, como ainda constitui um enriquecimento relativamente
a ele.
Consequentes com as abordagens propostas, diremos, para concluir, que nos três
casos considerados estamos em presença de três graus de rejeição da forma tópica
(positiva) utilizada por E1.
a) “ peu” escolhe uma aplicação fraca da forma tópica negativa;
b) “ne pas” selecciona uma aplicação de forma tópica negativa de força igual à da
forma positiva.
c) “pas du tout” usa uma aplicação tão forte da forma tópica negativa a ponto de
esta deixar de fazer parte do topos em questão: seremos obrigados, por isso, a
abandoná-la.
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A Ressonância Emocional em
Boa tarde às coisas aqui em baixo*
“Each utterance is filled with the echoes
and reverberations of other utterances to
which it is related by the communality
of the sphere of speech communication”**
M. M. Bakhtine, 1986
A primeira questão que se coloca ao linguista é a de saber se a Linguística, como
ciência, se deve interessar ou não pela componente afectiva da língua, uma vez que se
considera que quanto mais um signo é carregado de afectividade, menos ele é verdadeiramente linguístico. E inversamente, quanto mais o signo se torna linguístico, mais
ele perde em afectividade.
Já nos anos quarenta do século passado, Bally (1935: 75) se perguntava se a emoção viria «des mots ou des tours que la langue a fournis» […] ou «des circonstances dans
lesquelles elle a été prononcée, de la situation». A esta pergunta responde Wierzbicka
(1996: 180) «La définition d´un terme d´émotion prend la forme d´un scénario prototypique qui ne décrit pas une situation externe, mais une structure cognitive hautement
abstraite».
Se assim é, e se a função afectiva da língua é tão fundamental como a sua função
intelectual, e se a emotividade se situa a meio caminho entre a língua e o discurso e
entre o arbitrário e o linear, então a experimentação de uma emoção determina a compreensão do signo que a significa e que a constitui como um acto cognitivo.
E para que este acto cognitivo se desencadeie é necessário que a emoção se codifique na língua por meio de algum procedimento. E eles são vários. Tradicionalmente,
os vectores potenciais pelos quais a língua informa a produção de emoção e a desen* LOBO ANTUNES, A. 2003 Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo, Lisboa: Publicações Dom Quixote,
1.ª ed.
** BAKHTINE, M. M. ([1952: 3] 1986: 91) The probleme of speech genres: Speech genres and others
late essayes, ed. by VERN M. Mcgee, 60-102. Austin: The University of Texas Press.

771

OLÍVIA MARIA FIGUEIREDO

cadeia são os procedimentos fonéticos e prosódicos, as interjeições, as exclamações, os
sufixos diminutivos e aumentativos, os processos de intensificação, de retoma, a ordem
das palavras, o vocabulário, os tropos, as figuras.
O recurso a procedimentos vários, a signos, a rotinas comunicativas, e mesmo o
recurso à não-língua para produzir e desencadear emoção, é um factor da racionalidade e da adaptação das emoções ao mundo circundante (Damásio 1995).
A “escala de emotividade” (Goffman 1981) que vai do grito (indissociável do seu
estímulo emocional) à asserção intelectual e descritiva (destacada deste estímulo) precisa de uma perspectiva interactiva, de uma experiência intersubjectiva a partilhar e de
um processo integrativo a relacionar. Efectivamente, a expressão das emoções implica
uma adaptação ao outro e à situação comunicativa no seu conjunto de forma a incessantemente se regularizar a inter-sincronização e a negociação entre os interactantes.
Assim, para o valor afectivo se inscrever na língua e no discurso ele necessita de
um contexto para actualizar as relações existentes entre o nível psicológico (experimentado), o nível cognitivo (representado) e o nível linguístico (denominado). Inserido
este contexto num cenário e compreendido o tratamento simbólico realizado por um
código a respeito da experiência emotiva, desencadeado está o pathos de acordo com
um estímulo externo ou um objecto indutor.
A actualização da língua em discurso, mesmo nos seus aspectos mais expressivos –
como o são os acontecimentos geradores de emoções – faz intervir mecanismos de
controlo e de selecção. Assim, os signos, os índices e os rumores que modulam os sons
e as vozes, além de transmitirem e desencadearem estados emocionais de e no locutor, têm ainda a função de assegurar a regulação das interacções conversacionais e a
semiotização das significações.
Um programa assim concebido supõe uma intencionalidade patémica porque, ao
mesmo tempo que informa e comove, provoca um efeito psíquico específico e uma
representação mental encarregada de convocar “figuras-imagens”, ligadas a formas de
rememoração que facilitam a mobilização das recordações pertinentes. Este é um dos
traços mais salientes no romance Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo: o recurso aos
sons, unidades semióticas não residuais, para criar a ilusão simbólica e fazer crer aos
sujeitos que a experimentaram que o símbolo faz parte do efeito simbolizado e que os
“signos” coincidem com as coisas.
Com 573 páginas, o romance em análise é composto de um Prólogo, um Epílogo,
um Primeiro Livro, um Segundo Livro e um Terceiro Livro com Dez Capítulos cada um.
Como nos romances anteriores do mesmo autor, nesta narrativa cruzam-se histórias de
homens e de mulheres que, embora vivam tempos e espaços diversificados em situações várias «nos labirintos de tempos e vozes» (Seixo, 2002: 10), se reencontram constantemente com os fantasmas de passados que se reedificam em cada momento presente.
Neste romance evidencia-se intensa e intensivamente a centralidade de cenários e
respectivos sons de coisas e de acções no pensamento e na emoção das personagens.
Os “signos” que corporizam esses sons (pseps, tlec tlec, tic tic, zacatrás, xô, vvvt, poc
poc, choc choc, dddddd, zac zac, pac pac, cuá cuá…) sendo desprovidos de conteúdo
(referente virtual) necessitam da sua contextualização nos cenários próprios para cobrarem sentido (referência actual). O leitor deste romance terá de se pôr do lado do intér-
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prete-abdutor de forma a tirar inferências que os sinais e os índices do texto autorizarem. Mesmo sendo difícil descrever de forma técnica os “estratos” emotivos, embora
fácil de analisar os “efeitos de sentido” obtidos por implicatura, é importante que a linguística, na sua vertente pragmática, se ocupe destes índices na medida em que a calibragem das distâncias emotivas é parte integrante da competência comunicativa tanto
nos processos de codificação como nos processos de descodificação.
O aspecto mais significativo desta evocação anafórica e desta ressonância em eco
de sons repetidos é o de dar conta das desordens pessoais e sociais e o de potenciar
emocionalmente estados de tensão, próprios a engendrar sentimentos, paixões em
sujeitos com comportamentos recorrentes o que determina nestes sujeitos espécies de
naturezas caracteriais (temperamentais).
Seabra, personagem do Primeiro Livro, é o agente convidado (assim como Miguéis
mais tarde) em Lisboa, pelo tenente-coronel, por ordem do Serviço do Estado, a apreciar o relatório sobre a morte de um chefe de posto em Luanda e a investigar in loco
o que realmente se passou. O contacto com esta história vai levar Seabra («vive com a
mãe no jardim da Parada […] não casou, não tem filhos […»] (p. 222) a confrontar-se
com os seus próprios fantasmas chegando ao ponto de perder a capacidade intelectiva
de distinguir e de discriminar o experimentado, do representado e do efabulado. Ele
próprio tem consciência disso quando diz:
Será que remendo isto com palavras ou falo do que aconteceu de facto, não aqui, em
Lisboa e em Luanda cinco anos atrás? […] (p. 31).

E a história que não é sua passa também a sê-lo:
[…] nesta construção colonial em que um qualquer chefe de posto deixou o retrato dos
filhos que mal se distinguem na moldura de adesivo e que à noite, depois da segunda garrafa, principio a imaginar meus, a pensar que me pertencem tal como a casa me pertence por
não pertencer seja a quem for […] (p. 31).

Esta metamorfose da figura do relator/narrador, por um lado, com a sobreposição
das histórias nos tempos e nos espaços, por outro, é bem evidente no excerto que se
segue:
[…] o paquistanês mudava-me a lâmpada do tecto
– Para ver o que escreve senhor
eu que não queria ver o que escrevia, detestava o que escrevia, repetia linha sobre linha
numa desordem de pressa nunca mudando página, o tenente-coronel a exibir-me a folha
– O que é isto?
e eu, se ele me ouvisse
– O relatório que me exigiu
não é verdade que me exigiu um relatório direitinho, de acordo com o modelo. A dos
relatórios senhor, preâmbulo, considerações iniciais, descrição do trabalho, comentário, conclusões, resumos, apêndices e anexos, os capítulos por ordem, faça o favor de ler, está aí, frases em cima de frases, sem necessidade de fatigar os olhos a segui-las, mapas em cima de
mapas que nos poupam caminhadas inúteis, confundindo o Lobito e o Dondo e Luanda na
única coisa que realmente são, fotografias em cima de fotografias que tornam suficiente uma
única bala, carimbe-o, arquive-o, remeta-o […] (p. 71).
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Significativo neste romance é que a história de determinadas personagens, contadas na 1.ª pessoa, são figuradas pelo próprio sujeito que, de forma reflexiva, se representa por determinado objecto cuja rememoração se encontra marcada pelos seus sons
tipificados. Citando Seixo (Id., ib., p. 492) «qualquer tempo experienciado pelo narrador ou por alguma personagem, é sempre, afinal a duração actualizada dos vários
planos da memória, que confluem numa mente singular e a remetem ao espaço que a
enunciação indicia».
Com efeito, da manutenção da integridade identitária da personagem Marina («Comece
pela rapariga consta-nos que ela e o tio» p. 42, avisava o tenente-coronel ao Seabra)
ressaltam os sons que ela transporta consigo desde a infância e de um espaço para outro:
de Lisboa para o Lobito para o Dondo, do Dondo para Malanje, de Malanje para Luanda.
Os estímulos, primeiro externos e depois internos, tornam-se índices, depois sinais
e enfim signos.
São os sons, em enunciados obsessivos, embora descosidos, que impõem a presença de seres, acções, objectos:
do tucano que lhe roubaram da gaiola e que se
[…] enrolava num beijo amuado
– Pseps (p. 50)

da
portinha de arame tlec tlec ao vento (p. 50)

do tubo da caçadeira do pai
– Zacatrás (p. 52)

da chuva no telhado
– tic tic (p. 53).

Este banho sonoro e esta circulação de rumores ancestrais que ressoam em enunciados sucessivos ou à distância e diferidos, na forma de marcadores específicos de
emoção, manifestam a interiorização de enquadramentos e de cenários singulares fantasmagóricos constantemente retomados na sua forma original. Este facto prolonga a
memória no interior do próprio discurso. Por este processo encontra-se salvaguardada
a continuidade dinâmica e organizadora do discurso: dinâmica porque, apesar de tais
marcadores se mostrarem inadequados para capturar uma qualidade significativa e
vocal, eles contribuem, no entanto, para o impacto emocional do discurso; organizadora porque por cada retoma se desencadeia ao mesmo tempo um valor de lembrança
(cenário vivido) e um valor de invenção (cenário efabulado). Por uma espécie de paradoxo, cria-se um envolvimento entre o efeito sonoro destes “signos” e o significado que
eles recriam para evocar e reevocar cenários.
A fantástica diversidade dos meios que pode investir a linguagem emocional mostra
que a experiência psíquica humana depende de uma problematização insuficiente da
relação entre linguagem das emoções e experiência das emoções.
O estabelecimento neste romance de reportórios linguísticos expressivos de vozes
de animais e de sons de coisas e de acções põe de manifesto uma força patémica, poten-
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cialmente criadora de estados de tensão próprios a engendrar processos somáticos, mas
no entanto não se confundindo com eles.
Estes sons estereotipados, em ressonância repetida e em tensão dramática ao longo
da obra, criam imagens, estas imagens por sua vez repõem cenários e activam emoções. Reposta a atmosfera do passado, vive-se o passado em cada presente e quebrase a plácida relação entre a linguagem e a realidade, violentando-se a construção linguística do mundo.
[…] o meu pai abria a
torneira sobre o regador e a água
tic tic (p. 55)
ninguém disse
– Pseps (p. 56)
a gaiola do tucano a abanar-se ao vento […] o animal coxo
de tantas patas a inclinar a cabeça amuada, e enrolar-se num beijo
– Pseps (p.59)
enterre o tucano […]
tic tic (p. 59)
[…] as catanas, o
tlec tlec (p. 60)
uma confusão de patas e asas, um pulsar rápido
– Pseps
o
– Pseps
da minha tia ao observar-me no Dondo […] (p. 60)
[…] a língua do pai da minha tia a crescer na direcção do cigarro,
as avencas, o
tlec tlec
da gaiola […] (p. 62)

Todos estes cenários recriados (da água a correr, da cancela a bater, do tucano a
beijar…) se disponibilizam em universos de crença susceptíveis de neles desencadearem estados emocionais. E é a partir deste triplo sistema – cenário, crença, emoção –
que as personagens Marina, Seabra do Primeiro Livro se auto-constroem individual, psicológica e socialmente. A modificação de uma crença implica a modificação de emoção;
toda a modificação de emoção implica um deslocamento de crença.
O que não parece ser o caso destas personagens que continuam para lá do tempo
(e já se passaram vinte anos) a mobilizar a mesma experiência cognitiva e afectiva do
mundo experienciado, mesmo que esse mundo de crença não seja já reconhecido. Eis
o caso de Marina:
[…] um
tlec tlec
dentro dela, não sei, semelhante a uma portinha de gaiola
isto é do que afirmava ser uma portinha de gaiola como se uma portinha
de gaiola se exprimisse assim, conforme a água do algeroz não
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tic tic
água apenas, esta chuva em que caminho ao seu encontro […] (p. 135)

E também o caso de Seabra, que guarda ainda hoje as emoções de antanho:
[…]
tic tic
pelas telhas de gesso, um
tic tic
sem relação com esta chuva de hoje, muito mais antigo e no entanto tão presente,
quase sufocando as avencas, talvez tudo o que guarde desse tempo seja um
tic tic
remoto, meia dúzia de comboios […] (p. 156).

Estes índices que significam acções e gestos representam-se como configurações
simbolizantes susceptíveis de constantemente desencadearem estados emocionais,
antes que mobilização de razões. A escala que vai do real ao simbólico começa a fixar-se, a fossilizar-se e o símbolo parece por vezes perder a sua energia criadora, o impulso
primogénito que o pôs em circulação:
tic tic
e o Seabra surdo para o
tic tic
a espreitar, penso que trazia a mala que durante tantos anos sobre a cama da
mãe e depois na marquise com a tábua, se eu pudesse transportar assim as avencas
comigo, já não pedia a casa, não pedia a gaiola, as avencas, o rumor das folhas
secas à tarde, mesmo que fossem novas de manhã e voltassem a ser novas à noite
as folhas secas à tarde, se eu tivesse o rumor das folhas secas comigo, não sinto a
falta do meu pai nem da minha mãe nem dos comboios, sinto a falta das avencas à
tarde, como as avencas se pegam à memória, persistem, julgamos que esquecidas
no interior da gente, nós muito sossegados e nisto
não
tlec tlec
o
tlec tlec
outra loiça, as avencas, não me lembro de caules nem de flores
são as flores que lembro, o Seabra
surdo para as avencas (pp. 158, 159)

De qualquer forma, a recriação de sons, de rumores, de vozes faz rever o objecto
que produziu o som e faz imaginar o cenário onde foram produzidos tais sons. A noção
de que o cenário é central no pensamento e na emoção é prova de que a cognição e
a emoção são inseparáveis.
Índices como pseps, tlec tlec, tic tic, cuá cuá e outros, embora desprovidos de referência virtual (Milner, 1989) eles em contexto actualizam-se referencialmente. Só neste
sentido é que tais índices se convertem em símbolo. Mesmo concebendo que todo o
símbolo é referencial, isso não o autoriza a ser um espelho do mundo. De facto,
nenhum sistema simbólico o faz e no caso do rumor simbólico dado pelos segmentos
em estudo, a sua relação é mais complexa e dinâmica pelo que a sua representação é
uma recriação do representado. A razão de personagens como Seabra e Marina rela-
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cionarem paradigmaticamente, por meio de reminiscências sonoras, a realidade com
sistemas de símbolos é porque o pensamento mantém duas relações distintas de representação: a flexibilidade e a sua reflexibilidade. Uma permite representar classes de
objectos (estados de coisas, enunciados…), a outra permite converter-se no seu próprio objecto, representando pensamentos.
Esta ideia expressa de que a realidade não é o que a linguagem reflecte, mas o que
a linguagem constrói por meio dos seus usos confirma a variedade das formas de representação do mundo.
E o mundo dual de Miguéis, personagem de Segundo Livro (quando pequeno tomava
«banho com um pato de brinquedo na tina que à medida que se ia enchendo de água
me desaparecia entre as pernas», p. 210; quando adulto oferecera também um pato à
filha «há muitos anos trouxe um pato de bico cor de laranja à minha filha», p. 211) refaz-se
também por lembranças fugidias, parciais, mas revividas através do pato de brinquedo
que, constantemente, por meio da voz cuá cuá reactiva recordações antigas e próximas.
Miguéis, a quem o Serviço de Estado também envia «a Angola para um trabalhinho
simples, uma questão de rotina, três ou quatro dias no máximo a fim de limpar os restos»
(p. 221), ouve doentiamente a voz do pato da sua infância, numa irrupção da memória que presentifica outro tempo, o da consciência de o não ter podido destruir:
– Cuá cuá
a doer-me, não tenho dedos, não tenho filha, não me aborreças pato, detesto
bicos cor de laranja, penas de vários tons, esse
– Cuá cuá
imbecil, extraí num arrepelo o bicho da tina mas não calculei que um animal
de plástico custasse tanto a matar […] (p. 212)

A obsessão reiterada da voz do pato que também a sua filha rejeita:
[…] o meu pai a fazer
– Cuá cuá
pelo pato que se fizesse
– Cuá cuá
nunca seria assim e a convidar-me no banho como se não bastasse o roupão
dele a cheirar a cigarro, se o vestia arrastava-o pelo chão
– Sou princesa
e como sou princesa acabe com o
– Cuá cuá (p. 262)
[…] o meu pai a chegar
do Serviço, a deter-se no umbral, a estender o biquinho dos lábios
tão palerma
– Cuá cuá (p. 292)
[…] se eu na banheira ele
– Cuá cuá
obrigando um boneco
julgo que de borracha
a fazer-me vénias cretinas, colocava-o na banheira e o boneco afundava-se
entre bolhinhas, não era o boneco que me assustava, era o facto de se parecer com
a minha avó, assim deitado, esquisito, num ângulo meio esquecido da memória […] (p. 341)
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Os sons que Miguéis transporta consigo, sejam eles o cuá cuá do pato de brinquedo ou a cantilena aanteapósatécomcontradedesdeem que ele associa à imagem da
dona São, a professora primária («a nuca dela tão branca, os caracolinhos soltos» p.
274), são a prova de que a consciência se sente e essa consciência é o patamar das
emoções (Damásio, 2000: 355). Emoções que se inscrevem num quadro de racionalidade pelo facto de conterem elas mesmas uma orientação para um objecto do qual
extraem a sua propriedade de intencionalidade. Os estados intencionais sejam eles intelectuais e/ou emocionais são ao mesmo tempo exógenos (reenviam a um objecto exterior para o qual eles são orientados) e endógenos (são figurados pelo próprio sujeito
que, de forma reflexiva, se representa este objecto). Esta dupla perspectiva permite inscrever as emoções numa problemática da representação. Esta por sua vez procede de
um duplo movimento: simbolização e auto-representação.
A simbolização como figuração do objecto do mundo através de um sistema semiológico numa imagem que é dada pelo próprio objecto e que no entanto não é este
objecto; a auto-apresentação como visão de um mundo através do qual o sujeito constrói a sua consciência psíquica e a sua identidade.
E o surpreendente a registar neste romance é o modo como o processo de configuração simbolizante do mundo não se limita a fazer-se através de signos linguísticos, mas
também, como temos vindo a ver, através de um sistema semiológico de sons que significam factos e gestos dos seres e das coisas do mundo. E cada mundo é figurado através de um conjunto diferenciado de sons de acordo com o estado de ordem afectiva,
mas também de ordem racional, do sujeito. Assim Marina relembra sons que, embora
não descrevam emoções, são bons candidatos à produção de efeitos patémicos:
o meu pai a dormir no quarto
vvvt
chocalhando suspiros, um odre de seixos e de suspiros […] (p. 85)
ou seja a água do telhado tic tic tal como o meu pai vvvvvt […] (p. 86)
as sombras separadas das vozes do mesmo modo que o tractor separado do
som, a água do telhado misturada com os passos, a sombra gorda a afastar-se, a
sombra magra mais nítida, os degraus um após outro
poc poc (p. 87)
o administrador que esmagava uma concha e a concha
cric (p. 88)
talvez não fosse ainda de noite, não era ainda de noite porque o
choc choc
das carruagens não se assemelhava ao sono […] (p. 88)
e agora sim, a porta da gaiola
tlec tlec
no vento, agora sim a cancela […] (p. 91)
a água do telhado ou a água da boca do meu pai
tic tic
diluída nos passos que se me afiguravam não connosco […] (p. 91)
não no pescoço, na nuca, as pernas tentavam, desistiam, o salto do sapato a
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raspar no sobrado
dddddd (p. 92)
[…] prometeram-lhe
um quarto e em lugar de um quarto uma tenda de pobre, as pinças dos caranguejos
zac zac
a saírem do mar […] (p. 92)
[…] por mais que me esforçasse os sapatos a atraiçoarem-me no patamar
czic
a chave gritando na fechadura (p. 182)

Estes índices sonoros tomam aqui a propriedade de “signos linguísticos”, pelo facto
de alguns deles não só adquirirem o padrão da lexicalização (o tlec tlec, o pseps da
minha tia), embora à partida impressões idiossincráticas e por vezes difíceis de verbalizar, mas sobretudo pelo facto de tais índices manifestarem uma afectividade consciente e voluntária (Damásio 1995). Esta posição aparece justificada pela teoria proposta por Arndt e Janney (1992: 26 e sg.) quando opõe comunicação emocional («affective displays are simply spontaneous, unplanned phisical externalisations of internal
states») a comunicação emotiva («affective displays are produced consciously and used
strategically in a wide variety of social situations to influence others perceptions and
interpretations of conversational events»).
A inscrição destes “signos” sonoros num dispositivo comunicativo ficcional tem uma
forte dominante captadora e predispõe ao surgimento de um universo de patemização
ao propor uma certa organização dos tópicos susceptíveis de produzir um certo efeito.
Este espaço de estratégias discursivas pelo viés do dispositivo sonoro contratualiza a
comunicação e sobredetermina o sentido do discurso. E como não há saber de língua
que não seja saber de discurso, também não há conhecimento prototípico do mundo
que não repouse num saber de crença.
E a ressonância em eco em Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo mais do que revelar um estado individual e um impulso emocional puro reflecte um fenómeno afectivo
consciente, anunciador do desenvolvimento do tópico do discurso. De facto, quanto à
inscrição da afectividade, a novidade a ressaltar neste romance reside na deslocação da
fronteira entre a língua e o discurso. Subtraído todo o traço axiológico aos valores afectivos indiciados bastaram-lhe o significante sonoro para produzir significado emocional. Discursivamente, as formas não verbais “expressivas das emoções” que atravessam
o Primeiro Livro e o Segundo Livro do romance em análise constituem um reportório
de formas e de substâncias potencialmente patémicas e estabilizadas dentro da narrativa, e reflectem uma dada forma de categorizar e conceptualizar determinadas emoções. A fantástica diversidade dos meios que pode investir a linguagem emocional não
deve confortar os linguistas com a ideia do carácter periférico dos fenómenos emocionais.
As emoções estão na linguagem ao mesmo tempo por todo o lado e em lado nenhum:
«le langage reflète cet état de choses. De sorte qu´il faudrait se garder de croire qu´une
démarcation rigoureuse puísse s´établir entre les choses senties et les choses pensées.
Les chiffres font réfléchir dit-on. Ils font aussi battre les coeurs» (Brunot, 1926 : 539).
Daí a análise do discurso das emoções não poder interessar-se pela emoção como
realidade expressa por um sujeito. Faltam-lhe os meios metodológicos. Mas pode estu-
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dar o processo discursivo pelo qual a emoção pode ser posta em prática. E no romance
em análise o jogo e o efeito patémico é actualizado pela construção e pela relação identitárias («senti a porta da gaiola / tlec tlec», p. 129; «Se eu na banheira ele / cuá cuá», p.
341), que possibilitam ao investigador a determinação do tratamento do discurso, a
organização do campo temático da emoção e o destaque das marcas que balizam os
traços da emoção. Operadas estas três dimensões simultaneamente para criar coerência, aberto está o caminho para o entendimento do impacto emocional do discurso, alimentado por fiapos de imagens guardadas na memória e que ao mesmo tempo que
mobilizam as recordações pertinentes, se tornam o motor da patemização. E é para este
vínculo de cumplicidade que o texto convida o leitor: convida-o a partilhar o recordatório de que não só se tem em comum esta ou aquela migalha de conhecimento, mas
todo um mundo ou forma de viver comum; convida-o a entrar num mundo de crenças e de valores conjuntamente contemplado. O convite não é pontual nem neutro.
Desencadeia um efeito de eco que reverbera pelos perfis das memórias de cada um de
nós, levando-nos, por sugestões tácitas, a participar num jogo de sons que, como a
música, requer a harmonia rítmica dos participantes (narrador / personagens / leitor).
Este «movimento ritmado, a valsa lenta ao longo das linhas que se repete ao longo das
páginas podem suscitar um efeito de quase fascínio» (Picard, 1986: 46). E esse fascínio
é total nesta narrativa: o recurso à memória textual, às recordações reactivadas por
meio de montagens e colagens, pelo uso de manobras narrativas por meio de prolepses, analepses e elipses variadas, embora não facilite a compreensão da intriga, facilita
a indução e a abdução de emoções. «Porque não se inventa nada, a imaginação é a
maneira como se arruma a memória. Tudo tem a ver com a memória» (Blanco, M. L.,
2002: 114).
E com a emoção também.
«– O que pretendo é transformar a arte do romance, a história é o menos importante, é
um veículo de que me sirvo, o importante é transformar essa arte, e há mil maneiras de o
fazer, mas cada um tem de encontrar a sua.
A intriga não me interessa, o que queria não é tanto que me lessem mas que vivessem
o livro. As emoções são anteriores às palavras e o repto é traduzir essas emoções, tentar que
as palavras “signifiquem” essas emoções. É um desafio impossível e aquele que creio se deve
tentar» (Blanco, 2002: 125).

E esta obra, na sua singularidade, dá jogo à linguagem, desapertando os nós demasiado apertados entre significantes e significados. E os pseps, os tlec tlec, os tic tic, os
cuá cuá recobrem-se de uma densidade semântica, de uma intensa auto-referencialidade. Por um processo de “remotivação”, que só tem existência dentro da obra, os índices sonoros tornam-se signos e os signos significam emoções. Assim, «interpréter un
texte ce n´est pas lui donner un sens […], c´este au contraire apprécier de quel pluriel
il est fait» (Barthes, 1970: 11).
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A voz média em português:
seu estatuto
Introdução
A categoria de voz, na gramática tradicional, é mal descrita. Por isto, divergem os
critérios, às vezes num mesmo autor, e conseqüentemente altera-se a tipologia.
O critério mais destacado tanto na definição de voz como na caracterização dos
seus tipos é o semântico. Este critério aparece isolado, conjugado à forma ou disfarçado
de critério sintático, neste caso, havendo referência à relação sujeito/predicado. Outras
vezes, os autores empregam um critério no conceito e outro na tipologia diatética.
Cunha & Cintra (1985), por exemplo, apresentam voz como uma variação verbal, o
que seria o mesmo que afirmar ser ela uma “forma verbal”. Em seguida, asseveram que
“o fato expresso pelo verbo pode ser representado de três formas: como praticado pelo
sujeito, como sofrido pelo sujeito, como praticado e sofrido pelo sujeito” (1985:372).
Esta caracterização é nitidamente semântica.
Luft (1974) é outro que define voz como “forma que toma o verbo para exprimir
as relações de atividade e passividade entre sujeito e verbo” (1974:132), usando, então,
um critério morfo-semântico, que se revela apenas semântico na tipologia das vozes.
Bechara (s/d) não define a categoria de voz, mas a expressão comum a todos os
conceitos que dá de cada tipo é “forma verbal”, o que indicia o emprego do critério
mórfico, mas o todo de cada definição conduz também a um critério semântico.
Já Lima (1992) define a voz como “acidente que expressa a relação entre o processo
verbal e o comportamento do sujeito.” (1992:123). Usa o critério semântico disfarçado
de sintático. Todavia, quando a coloca como um dos acidentes do verbo, assume claramente que é uma categoria formal e semântica.
A confusão não é apenas conceitual, mas também tipológica. Há autores que reconhecem dois tipos de voz, como Melo (1978), a ativa e a passiva, e Lima (1992) que
identifica a ativa e a medial. Outros há que distinguem três, a exemplo de Cunha &
Cintra (1985), a ativa, a passiva e a reflexiva. Almeida (1980), por seu turno, reconhece
quatro: ativa, passiva, reflexiva e neutra.
Dada a impossibilidade de estudar satisfatoriamente todas as vozes verbais no
espaço que nos é reservado, restringir-nos-emos à voz média, que nem sempre tem
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recebido a devida acolhida nas gramáticas tradicionais. Uns sequer a reconhecem,
como Melo (1978), outros a incluem na voz reflexiva, como Cunha e Cintra (1985),
outros, por fim, a reconhecem, como Lima (1992).
Antes de fazermos menção sobre o assunto, convém estabelecermos critérios para
entendermos o que é voz. Este é o objetivo da próxima seção.

1. Por um critério para a noção de voz
Preliminarmente, é preciso reconhecer, com Halliday (1976), que há dois tipos de
voz, um de natureza mórfica, outro de natureza sintático-semântica, decorrente da relação entre verbos e argumentos. Tratemos, de início, dos aspectos exclusivamente mórficos da categoria. Deixamos claro que não iremos nos basear na tipologia do lingüista
britânico. Apenas tomamos como partida duas concepções de voz que precisam ser
aclaradas.
Para tanto, explicitaremos nossos pressupostos teóricos: as noções de signo e de
valores de língua/valores de fala (cf. Hjelmslev, 1974 e Coseriu, 1979). Em seguida,
analisaremos os desdobramentos destes pressupostos na caracterização da voz média.

2. Pressupostos teóricos estruturais
Um dos pressupostos estruturais, infelizmente não levado até as últimas conseqüências pela maior parte dos lingüistas, é o princípio da funcionalidade, que se fundamenta no postulado da solidariedade entre o plano da expressão e o plano do conteúdo (cf. Coseriu, 1979). É digno de atenção o termo solidariedade, porque é técnico:
diz respeito a uma função entre uma constante e outra constante (cf. Hjelmslev, 1974).
Quer dizer: um termo A pressupõe um termo B e um termo B, por seu turno, também
pressupõe um termo A. Assim, quando dizemos que plano da expressão e plano do
conteúdo são solidários, queremos afirmar que se pressupõem reciprocamente, instaurando a função signo, definida por Coseriu (1979) nos seguintes termos:
a uma unidade de língua no plano da expressão, deve (em geral) corresponder uma
unidade no plano do conteúdo diferente das outras unidades da mesma língua; e a uma
unidade de conteúdo deve (em princípio) corresponder uma unidade de expressão (Coseriu,
1979:60).

Corolário importante do postulado de solidariedade entre os dois planos é o princípio da oposição que Coseriu (1979:71) esquematiza da seguinte maneira.
A

a

b

B

a

c

O princípio pode ser assim traduzido:
dadas duas unidades A e B compostas de mais de um elemento, e de tal modo que
tenham uma parte comum (a), estas duas unidades se acharão em oposição uma com a outra
e funcionarão como unidades independentes pelas partes que não possuem em comum (b e
c) (Coseriu, 1979:71).
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Em outras palavras, o princípio nada mais é do que aquele saussuriano, segundo o
qual: “o mecanismo lingüístico gira todo ele sobre identidades e diferenças, não sendo
estas mais que a contraparte daquelas.”(Saussure, 1977:126).
O princípio da oposição liga-se ao da comutação e ao da diferença entre língua e
fala, ou entre valores de língua e valores de fala, sugeridos por Coseriu (1979) e definidos por Soares (1987), nos termos abaixo.
Uma forma lingüística possui um valor de língua quando apresenta significado próprio e
meios formais para expressá-lo. Faz parte do sistema de oposições básicas da língua. É o significado da forma no contexto mínimo.
Os valores secundários [de fala] existem potencialmente numa forma, mas necessitam de
contextos especiais para se atualizarem. (Soares, 1987:25)

Estabelecidos os parâmetros acima, trataremos da voz média para verificarmos em
que medida ela atende aos príncipios estruturais supra-referidos.

3. Da voz média numa perspectiva estrutural
Com base em pressupostos estruturais que assentam a existência de categorias lingüísticas ancoradas na expressão através de morfemas ou de outros instrumentos gramaticais (no caso dos verbos, os auxiliares), a “medialidade” não é morficamente voz
autônoma em português. A tomar como ponto de partida o ponto de vista de Macambira (1986), por exemplo, que propõe esquemas estruturais para definir cada uma das
vozes em português, não há distinção estruturalmente sustentável entre a média, a
reflexiva e a recíproca. Os esquemas apresentados pelo autor relativos a essas três
vozes são os seguintes:
a) esquema estrutural da voz reflexiva:
+A +B +C D
A e B, segundo o autor, representam o sujeito e um pronome correferente, respectivamente (eu/me, tu/te, ele/se, nós/nos, vós/vos, eles/se) e Dl representa um elemento
expansivo e opcional, como “a mim mesmo”, “a ti mesmo” e semelhantes.
b) esquema da voz recíproca:
+A +B +C E
As letras A e B representam os mesmos elementos sintáticos do esquema relativo á
voz reflexiva. A diferença reside apenas elemento opcional, E, que representa “um(s)
ao(s) outro(s)”. Caracteriza-se por só se conjugar nas três pessoas do plural.
c) esquema estrutural da voz média:
+A +B +C -D -E
A média também tem esquema estrutural semelhante ao da reflexiva, diferindo pelo
que não pode ser acrescentado. Daí o sinal -, que significa a impossibilidade de acrescentar-lhe o elemento D1 (a mim mesmo) e E (uns aos outros).
De nada adiantam os chamados recursos estruturais indicados por Macambira (1986)
para diferençar as três vozes ancoradas no pronome, a reflexiva, caracterizada pela

785

PAULO MOSÂNIO TEIXEIRA DUARTE

expansão já referida; a recíproca, caracterizada pela expansão um ao outro/uns aos
outros e a média, que é caracterizada pela ausência de qualquer expansão, ou seja, por
um traço negativo. Primeiro, os meios não são morfêmicos, uma vez que os pronomes
átonos, pelo menos no português do Brasil, ainda não se gramaticalizaram o suficiente
para se caracterizarem como morfemas adequados, já que se sujeitam aos mecanismos
de próclise e ênclise. Segundo, porque só o contexto de situação, que impõe valores
secundários, de discurso, às vezes, pode definir a que voz estamos nos referindo. A
expansão é um tanto tautológica, pois decorre da prévia interpretação contextual.
Assim, uma frase como o menino se feriu na cerca, pode assumir duas interpretações: "o menino ficou ferido (acidentalmente) na cerca" ou "o menino se feriu a si
mesmo (propositalmente) na cerca". Se a frase estivesse no plural, os meninos se feriram na cerca, haveria três interpretações: "cada menino feriu-se a si mesmo (propositalmente) na cerca", "cada menino feriu um ao outro na cerca" ou "cada menino ficou
ferido (acidentalmente) na cerca".
Considerando, pois, a função signo e o princípio da funcionalidade dela decorrente,
não há lugar para a existência da voz média em português. A postulação de uma forma
pronominal é de natureza acidental e um tanto casuística, porque, em função dela, se
define a existência da voz ativa ou da voz média. Assim, se dissermos o navio afundou, temos voz ativa; se acrescentarmos o se ao verbo, temos voz média.
Para agravar o estatuto supostamente estrutural proposto por Macambira (1986), há
que se objetar:
(a) o se não é permitido em muitos casos:
(01) o salário aumentou.
(b) o se é facultativo em alguns casos:
(02) A porta abriu (-se)
(c) o se é obrigatório em outros casos:
(03) João se arrependeu de seus erros.
No exemplo (02), a depender da presença da forma dependente pronominal, temos voz
média; no exemplo (03), temos necessariamente voz média e, em (01), voz ativa. Todavia,
em todos os casos, o verbo é de processo, pois indica sujeito afetado (cf. Chafe, 1979)1.
O esquematismo estrutural de Macambira (1986) leva a colocar sob a mesma rubrica
voz média verbos de nuanças semânticas distintas, como queixar-se, dirigir-se, afastar-se, arrepender-se simplesmente por uma questão de presença pronominal.
Camara Jr. (1977a: s.v.), em quem Macambira se inspirou para elaborar os esquemas de vozes, refinando-as com mais detalhamento, define a voz medial como aquela
em que à forma ativa adjunge-se um pronome adverbal átono referente à pessoa do
sujeito, indicando integração do sujeito na ação que dele parte.
O autor subdivide a medial em reflexiva, dinâmica e expletiva. Na medial-reflexiva, a pessoa do sujeito, sob o aspecto do pronome adverbal átono, incorporado no
verbo, reaparece no predicado como objeto de uma ação verbal transitiva que parte
dele, como se vê em (04).
1 Chafe (1979) elabora uma tipologia de predicados conforme a relação verbo/argumento de sorte
que temos verbos de estado, de ação, de ação-processo e de processo. A tipologia semântica dos verbos
é variável de autor para autor, mas não é lugar para discutirmos tão complexa questão.
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(04) eu me feri = eu o feri.
Na medial-dinâmica, o sujeito reaparece no predicado como centro de uma ação
transitiva que parte dele, mas não sai do seu âmbito, eliminando assim o objeto sobre
que ela recairia, como em (05).
(05) eu me levantei _ eu o levantei.
Na medial-expletiva, o sujeito reaparece como centro de uma ação verbal intransitiva que fica mais intensamente relacionado ao sujeito de que parte, como em (06).
(06) eu me ri = eu ri.
Semelhantemente à proposta de Macambira (1986), a de Camara Jr. (1977a) procura
distinguir o que é lingüístico do extralingüístico, diferenciando, assim, atividade de voz
ativa e passividade e voz passiva. Outro ponto a destacar é que o autor considera
tipos heterogêneos de voz média. Todavia, cabem aqui alguns senões.
Não fica clara a posição no sistema do que ele chama médio-passiva. Num primeiro
momento, é uma das modalidades da voz passiva, noutro, aparece tão intimamente
ligada à voz média que o próprio autor diz:
há uma relação entre a voz medial, sob qualquer de suas formas, e a voz passiva, no sentido de que a voz passiva tende a se apresentar em construção medial, com a extensão dessa
construção a ações verbais em que se integra um ser que, na representação lingüística, não é
um sujeito ativo. Em português, isso se verifica com o verbo medial, de forma pronominal, na
3ª pessoa, ficando o pronome adverbal átono se na função de pronome apassivador (Camra
Jr., 1977a:s.v. medial).

Até a denominação que usa para esse tipo de voz passiva deixa entrever que seu
lugar não está bem definido, a não ser que se admita que tais formas estariam no limite
entre uma e outra classificação — o que não se faz. O que não é possível é considerar a voz médio-passiva ora como subtipo da voz medial, ora como subtipo da voz passiva, sem a devida explicação desse caráter híbrido.
Outro ponto a salientar-se, diz respeito à voz medial expletiva. Se o pronome é
expletivo, este não deveria realçar uma intensa participação do sujeito. O termo expletivo é, portanto, inapropriado. Ademais, mesmo subdividindo a voz média em tipos,
surgem alguns problemas: (a) continua a existir a heterogeneidade da categoria; (b)
falta um fio condutor capaz de unificar os subtipos num conceito geral.
Ao final das contas, destacam-se as mesmas críticas feitas a Macambira (1986), nomeadamente: (a) o pronome não se gramaticalizou o suficiente para garantir, sem contestações, a voz média, mesmo naqueles casos em que ele carece de referente e há meramente uma correferência; (b) as distinções entre os subtipos de medial, principalmente,
entre a do tipo medial dinâmica e a do tipo medial reflexiva são de natureza discursiva; (c) a presença do pronome ganha muito realce em detrimento da natureza semântica do verbo.
Em suma, não há voz média em português, considerando os parâmetros estruturais
em que nos balizamos para configurar uma categoria lingüística2.
2

Rigorosamente falando, do ponto de vista estrutural, que vimos adotando, só há voz ativa, sendo
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Configurado para nós que a voz média não se enquadra nos parâmetros estruturais
fundados no princípio da funcionalidade advogado por Coseriu (1979), isto não significa dizer que ela não possa ser perspectivada de outra maneira. Basta que invertamos
os pólos e que, em vez de a definirmos em termos de langue, a definamos em parâmetros semântico-discursivos. Logo de partida, convém estabelecermos que, em lugar
da abordagem mórfica, coloquemos uma abordagem sintático-semântica da qual falaremos a seguir.

4. Da voz média: aspectos sintático-semânticos
Amparando-nos em Chafe (1979), podemos afirmar que a voz média se caracteriza
por apresentar um verbo de processo, aquele que designa uma mudança de condição
ou de estado e exprime uma relação entre um nome paciente e um estado, como em
(07).
(07) A madeira secou3.
Corresponde à ordenação evolutiva do subtipo descritivo de Pottier (1978). É desta
visão do lingüista francês que partimos, o que significa dizer que admitiremos como
construções mediais frases como (08) e (09).
(08) O gato morreu.
(09) O livro caiu.
Nosso ponto de vista é esposado por autores como Borba (1996) e serviu de base,
inclusive, para a elaboração de seu Dicionário Gramatical de Verbos do Português
Contemporâneo do Brasil. Sabemos, no entanto, que a adoção de categorias semânticas, embora necessária e imperativa no quadro de uma sintaxe-semântica é problemática, uma vez que os limites teóricos impostos in verbis nem sempre são facilmente
demarcados in rebus. Daí muitas vezes haver oscilação entre tipos verbais, a exemplo
de verbos de ação-processo/ verbos de ação; verbos estativos/verbos de processos.
Não é à toa que se postulam vários testes para a caracterização semântica da relação
predicativa, o que sinaliza freqüentes dificuldades de classificações automáticas.
É de bom alvitre destacar que as configurações sintagmáticas muitas vezes parecem
apontar que a relação não é exatamente do verbo com os argumentos, mas do predicado inteiro com o sujeito, como em:
(10) João levou uma surra.
O sujeito João é paciente por causa do conjugado verbal levou uma surra. É o
caso, talvez, de estudarmos determinados conjugados para verificarmos se os verbos
juntamente com o SN à direita não constituiriam uma construção cristalizada, sendo o
a chamada passiva um tipo de frase nominal (cf. Llhorach, 1980:170, Camara Jr., 1979:165), conforme
mostramos em artigo intitulado Proposta para uma descrição do verbo quanto à categoria de voz, a ser
publicado nos Anais do VIII Congresso de Filologia e Lingüística-Rio de Janeiro.
3 A tipologia de Chafe (1979), que admite verbos de estado, ação, ação-processo e processo, é apenas
uma das tipologias a que pode ser submetido o verbo em âmbito sintático-semântico. Todavia, outros
autores há como Peres (1984), que admitem outra tipologia: estativos, posicionais, accionais e processuais, inspirada em Dik (1989).
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verbo caracterizado como de suporte ou funcional (cf. Vilela & Busse, 1986, Borba,
1996 e Neves, 2002). Não podemos deixar de reiterar que a articulação entre o verbo
e o SN à direita podem mudar a classificação semântica do sujeito, como em:
(11) João prendeu o gato na gaiola.(ação-processo)
(12) João prendeu as pernas na grade.(processo)
De todo modo, não é propósito nosso entrar na questão de tipologia de predicados, porque isto, por si só, é matéria para um outro assunto.
Outro traço adicional da construção média, para muitos autores, é a relação entre
ela e a construção causativa (cf. Borba, 1996, Vilela, 1992). Dada a especificidade e a
complexidade deste ponto, trataremos dele na seção a seguir.

5. Da suposta relação construção medial/ construção causativa
Admitindo a característica relacional supra entre o verbo e o actante sujeito, não
acatamos como essencial a relação entre construções mediais e construções causativas ou, em termos de Pottier (1978), entre a ordenação evolutiva e a ordenação causativa. Assim, para nós, é indiferente a relação entre os citados tipos de construção,
quer se dê entre as mesmas formas verbais ou entre formas verbais diferentes, a exemplo de:
(13) o calor do sol secou a madeira/ a madeira secou (com o calor do sol).
(14) o vento derrubou o livro/ o livro caiu (com o vento).
Entretanto, pelo menos no português do Brasil em sua forma oral, alguns verbos
mediais não têm contraparte causativa, como arrepender-se. Na norma brasileira, a relação abaixo é agramatical:
(15) Pedro arrependeu-se de seus pecados/ *Os pecados arrependeram Pedro.
Neste caso, devemos lançar mão do verbo causativo fazer. Em outros casos, a relação se dá entre a construção causativa e a construção com sujeito indeterminado,
classificada pela gramática tradicional de voz passiva pronominal, a exemplo de:
(16)a. João construiu a casa.
b. construiu-se a casa.
A construção (16b) não é exatamente do tipo medial, mas é aparentada com esta,
com a diferença de que, na medial típica, o sujeito é afetado, enquanto, em construções assemelhadas a (16b), é o objeto que é paciente da ação verbal. Embora não seja
nosso objetivo nos prolongarmos em tão complexo assunto, cabem aqui justificativas
para considerarmos (16b) como um tipo de construção impessoal. Em primeiro lugar,
a relação com a chamada passiva analítica é controversa e insustentável. Se dissermos
transfere-se este ponto, queremos significar que alguém (que não sabemos ou não queremos mencionar) coloca um ponto disponível à transferência. Se, por outro lado, dissermos este ponto é transferido, damos a transferência como fato consumado. Outros
fatores interferem na leitura e na interpretação gramatical da impessoal com se:
(a) a posição do SN, típica de objeto;
(b) a ausência de concordância na linguagem coloquial do Brasil;
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(c) a isomorfia estrutural entre construções de sujeito indeterminado com se e construções com sujeito determinado, presente em alguém aluga casas/aluga-se casasalguém precisa de empregados/precisa-se de empregados- alguém trabalha
muito/trabalha-se muito (cf. Camara Jr., 1977b e Said Ali, 1966).
A propósito ainda da relação entre construções causativas e construções mediais,
cremos oportuno tocar na questão de redução de valência postulada por Dik (1989).
O lingüista holandês toma como ponto de partida as seguintes construções em inglês:
(17) a. John opened the door.
b. The door was opened by John.
c. The door opened.
(18) a. The door opened.
b. *The door opened by John.
As construções (17b) e (17c) diferem quanto à presença ou ausência do agente, as
quais não interferem na gramaticalidade das mesmas. Todavia, no que tange à (18a) e
(18b), não há isomorfia com as construções passivas, uma vez que a construção medial
não admite agente. Vale a pena transcrever o trecho para maiores esclarecimentos, em
que tivemos de adaptar as referências à numeração das frases:
[...] não há espaço para um sintagma agentivo nesta construção [18a], e, a uma inspeção
mais cuidadosa, encontraremos uma diferença semântica do mesmo modo que aquela existente
entre (17c) e (17a): a segunda não pressupõe nenhum agente identificável; a porta pode muito
bem ter-se aberto por si mesma, sem o envolvimento de nenhum agente ou força [...]. Preferivelmente open será considerado em (18a) como um predicado intransitivo que deve ter sido formado através de uma regra de formação de predicados por redução de valência: não há simplesmente lugar para o agente na grade de predicado subjacente. (Dik, 1989:259) [tradução nossa]

Não vamos entrar no momento nos aspectos discursivos avocados pelo autor no
tocante à voz média, porque nosso desiderato é questionar a redução de valência. Este
expediente serve para que Dik (1989) postule uma derivação das construções mediais
a partir das construções causativas. Mas isto é muito problemático, pelos motivos que
arrolamos a seguir.
Em primeiro lugar, não fica claro como se opera a demoção do agente, pelo menos
em termos lingüísticos, de modo a explicar as especificidades de cunho discursivo da
voz média. Não nos parece funcionalistamente coerente e pertinente postular operações formais para mostrar vínculos entre construções quanto aos aspectos estruturais,
fazendo-se tabula rasa de diferenças discursivas. É um paradoxo para um funcionalista
partir de operações formais para considerar pari passu diferenças semântico-discursivas. Parece que o autor não considerou devidamente um lema que ele próprio estabelecera como demarcador do funcionalismo em relação com o formalismo: evitem-se
transformações (Dik,1989:19-21).
A propósito, as "transformações" cobrem até casos de passagem de esquemas subjacentes verbais para estruturas nominais, como os substantivos compostos, a exemplo
de bird-catcher, possibilitado pela grade argumental de catch, que requer dois argumentos, sujeito agentivo representado pelo sufixo -er,e um objeto direto, representado
pelo substantivo bird. É um caso a refletir-se porque os compostos são domínios muito
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heteróclitos. Ademais, a postulação evoca muito antigas posturas transformacionalistas,
que, radicalizadas, puseram em xeque as transformações pelo poderio que lograram
atingir a ponto de descaracterizá-las. Mais uma vez o saliente formalismo em Dik leva
a deduzir diferenças semânticas em função de operações formais.
Em segundo lugar, fica por esclarecer uma relação de natureza parcial entre as
construções causativas e as mediais. Em se tratando do agente, tal correspondência não
acontece como em:
(19) O engenheiro derrubou a ponte/*A ponte caiu com o engenheiro.
Esta ausência de correlação talvez se deva à polissemia da preposição com, que
pode indicar concomitância ou causa. Em virtude disto, evita-se o SP com o núcleo
agentivo [+animado].
A correspondência só ocorre quando a causa expressa no sintagma preposicional
decorre de algum atributo do agente, expresso por SP:
(20) O engenheiro com sua inépcia derrubou a ponte/A ponte caiu com a inépcia
do engenheiro.
Mas mesmo neste caso, a construção mais natural parece ser com a locução prepositiva devido a, em vez da preposição com. De todo modo, fica uma proposta para uma pesquisa empírica. O que nos interessa é que os que postulam a relação entre construções
causais e mediais devem arcar com o ônus de uma equivalência não muito estruturada, equivalência que parece assentar-se melhor quando há a presença de instrumento ou força:
(21) O vento quebrou a vidraça/A vidraça quebrou com o vento.
Mesmo assim, trata-se de uma paráfrase, e sabemos que muito dificilmente se configura uma relação plena de significado entre frases dadas como sinônimas (cf. Fuchs,
1982, para a verificação dos fatores intervenientes na paráfrase, mormente o pragmático). Na construção causativa, o causativo ganha realce e é o tópico primário; na construção medial, o tópico primário é o afetado e o causativo é tópico secundário. Este
último pode, inclusive, ser suprimido da frase e esta não se torna agramatical, mas inegavelmente decorre uma conseqüência semântico-pragmática: o evento é dado como
tema, ou evento-tópico, para estendermos um conceito que se encontra em Givón
(2001), que restringiu o conceito às nominalizações.
Outro aspecto semântico-pragmático de monta na voz média é que, muitas vezes,
o falante não reconhece, como usuário, sequer a existência de um causador ou agente.
O evento é dado como espontâneo. Não é à toa que são encontradiças construções
como estas abaixo:
(22) A vidraça quebrou-se por si só.
Trata-se de um divórcio, entre outros, entre o universo do físico e do natural e do
universo lingüístico.
Considerações finais
O estudo que empreendemos que congrega, na verdade, elementos para um estudo
da voz média, uma vez que cada um dos aspectos estudados merece tratamento verti-
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calizado e empírico, leva-nos as seguintes conclusões: (a) a voz média se caracteriza
sintático-semanticamente pela presença de um sujeito relacionado a um verbo de processo, sendo aquele mais especificamente paciente ou experienciador (estamos nos
referindo a verbos de processo cognitivos ou verbos de sentimento e emoções); (b) a
voz média não deriva da causativa, em virtude de diferenças semântico-pragmática-discursivas já arroladas no corpo deste trabalho; (c) a relação entre construção medial e
causativa pode existir, mormente quando o causativo é instrumento ou força, mas
mesmo assim, é problemática, porque a relação pode dar-se entre construção causativa
e construção impessoal, e não apenas com construção medial; (d) a voz média propicia codificação de eventos lingüisticamente dados como espontâneos pelo falante ou
destituídos de "autoria" pelo falante que não sabe ou não quer mencioná-la.
Deste modo, evitamos uma antinomia indesejável no seio de uma abordagem funcionalista entre operações formais e propósitos comunicativos diversos. Assumimos
assim, na prática, a diferença postulada por Dik (1989) de que a hierarquia no funcionalismo é pragmática > semântica > gramática, por oposição ao formalismo cujo percurso hierárquico é inverso. No caso das construções mediais, não há, assim nos parece,
uma escolha de uma mesma entrada lexical, com posterior redução de valência,
segundo o propósito comunicativo. A escolha se dá entre duas entradas, cada uma com
sua transitividade, ou, em termos formais, entrada monoargumental X entrada biargumental. Pelo menos no caso da voz média, é assim que entendemos o funcionalismo
como paradigmático por oposição ao formalismo, tipicamente sintagmático.
Logicamente, muitos pontos ficaram por ser explorados pela premência de espaço,
nomeadamente:
(a) a discussão dos papéis temáticos;
(b) a relação entre voz média e ergatividade.
Trata-se de pontos a explorar, entre outros aqui esboçados, para um outro trabalho.
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Cronoloxía da desaparicíon dos
participios verbais terminados
en –udo en fontes galegas medievais*
1. Estado da cuestión e obxectivo do traballo
Nos distintos manuais, artigos e monografías en que esta cuestión se trata reitérase,
aínda que con algunhas diferenzas, a seguinte información histórica. A orixe dos participios rematados en –udo semella situarse no latín imperial, cando a terminación U|TUS, que ao primeiro só era propia dos verbos da CIII1 latina terminados en –UERE
–
–
–
–
e mais en –VERE no infinitivo (BATTU TUS, MINU TUS, SOLU TUS, STATU TUS, etc),
pasou a usarse con case todos os verbos que tiñan o perfecto acabado en –UI,
–
incluíndo entre eles algún caso da CIII romance coma o noso VENI RE > ve~ir > vñir
–
–
–
(*HABU TUS, *TENU TUS, *VENU TUS, etc.) e os seus derivados. Finalmente, a termi–
nación -U TUS propagouse á xeneralidade dos verbos da CII romance resultante da
fusión da CII e a CIII latinas, e en lugares coma Sicilia mesmo invadiu unha boa parte
~
do territorio da desinencia –I TUS; con todo, algúns verbos retiveron o seu participio
–
–
pasado forte paroxítono (como NATUS –ao pé de *NASCU TUSE FACTUS, SCRI PTUS…)
(cf. Grandgent, 1970: 266-267; Nunes, 1989: 316-317; Williams, 1975: 188-190; Piel,
1989: 237-238; Maia, 1986: 749-750; Ferreiro, 1995: 302-303).
Nas linguas da Romania central e mais no romanés a terminación –U|TUS consagrouse como a propia dos verbos procedentes da segunda e a terceira conxugacións
latinas. Tamén se utilizou na Iberorromania central e occidental, mais parece que en
castelán a desinencia participial –ud- non chegou a arraigar tanto coma no galego e no
portugués. De acordo con Lloyd (1993: 585-586), as fontes escritas castelás acusan unha
clara recesión das formas acabadas en –udo a principios do século XIV, e ao final da
mesma centuria tales formas estaban xa practicamente mortas; no esencial, esta é tamén
* Este traballo realizouse no marco do proxecto de investigación denominado Gramática histórica da
lingua galega, posto en marcha polo Instituto da Lingua Galega coa subvención económica da Dirección
Xeral de Política Lingüística da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
1 Neste artigo CI significará “primeira conxugación”, CII “segunda conxugación” e CIII “terceira conxungación”.
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a cronoloxía que presenta Penny (1991: 192-193). Polo contrario, no occidente ibérico
esta mudanza produciuse máis demoradamente. Segundo Lorenzo (1995: 676), nas
fontes galegas dos séculos XIII e XIV predomina a terminación –udo para os participios dos verbos da CII e para vi–ir e derivados, pero despois vaise impoñendo –ido.
Para Coelho (1870: 130) e Williams (1975: 188-189), a desaparición da variante antiga
consumouse e portugués no século XVI, sendo creudo, leudo, teudo e outras formas
derivadas destas as unidades que máis resistencia ofreceron (cf. Carvalho, 2001: 382).
Con esta estimación concorda basicamente Clarinda Maia (1986: 750-751; 1994: 59),
quen, ademais de advertir que a cronoloxía da substitución non foi a mesma para todos
os verbos, precisa que, mentres que nos textos literarios portugueses a perda de vitalidade dos participios acabados en –udo se foi producindo progresivamente a partir do
século XV, na documentación non literaria tal desaparición demorouse algo máis:
os textos não literarios que estudei revelam a persistência dessas formas durante mais
tempo: na região portuguesa, ainda na segunda metade do referido século [o XV], tais formas
eram de emprego frequente; na Galiza, os últimos documentos estudados, do primeiro quartel do século XVI, revelam bastantes exemplos dessas formas (Maia, 1986: 751).

Máis recentemente, Maria José Carvalho mostrou que na documentación elaborada desde
finais do século XIV, e en todo tipo de xéneros textuais, poden distinguirse “três grupos
de verbos que apresentaram diferentes ritmos evolutivos nas suas terminações participiais,
decorrentes das afinidades combinatórias dos sons da cadeia falada” (Carvalho, 2001: 407):
– Grupo 1. Verbos que teñen no participio un lexema acabado nun fonema consonántico alveolar (/s°/, z°/, /r/, /r/2), dental (/d/, /t/) ou palatal (/Z/, /S/, ´/): conoscer, cozer, querer, correr, entender, meter, tanger, mexer, tolher. Nas fontes do
século XV os participios destes verbos presentan xa comunmente a desinencia
–id-, aínda que os que teñen lexema acabado en consoante fricativa prepalatal
sonora ou oclusiva dental semellan perdurar algo máis, pero xa con sabor arcaico.
Na farsa titulada O juiz da Beira (ca. 1515-1526), de Gil Vicente, aínda se pon creçudo na boca dunha campesiña.
– Grupo 2. Verbos que teñen no participio un lexema acabado nun fonema consonántico labiodental ou bilabial, tanto fricativo coma oclusivo (/f/, /v/, /m/, /b/,
/p/): sofrer, aver, temer, saber, romper. Neste grupo as variantes innovadoras
superan as antigas na prosa literaria do segundo cuartel do século XV, coa excepción dos participios dos verbos aver e saber, que só comezan a ceder no terceiro
cuartel da mesma centuria, aínda que en formularios diplomáticos cohabitaron ata
os inicios do quiñentos con avido e sabido.
– Grupo 3. Verbos con hiato vocálico no participio: creer, leer, te~er, veer e os seus
derivados. Nestes grupos as variantes innovadoras, coñecidas desde antigo, semellan comezar a competir seriamente coas tradicionais desde mediados do XV. No
século XVI o participio antigo de ter (teúdo) evidencia unha tendencia a especializarse semanticamente na acepción de ‘moralmente obrigado’.
2 Na realidade, Carvalho (2001: 407) só menciona o fonema /r/, aínda que inmediatamente despois
exemplifica co verbo portugués requerer. Con todo, creo que da súa exposición se deduce que no grupo
1 deben integrarse tanto a consoante vibrante simple coma a vibrante múltiple.
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A meu parecer, a proposta de Carvalho resulta atinada, polo que o traballo que aquí
presento debe entenderse como un complemento do seu. O que pretendo é apoiar a
análise da autora portuguesa ofrecendo datos tirados de fontes galegas de entre os
séculos XIII e XVI que se poden encadrar en dúas grandes tipoloxías xenéricas: a dos
textos literarios e historiográficos e a dos textos notariais. Eventualmente, de a análise
revelalo necesario, farei algunha precisión relativa á cronoloxía da mudanza nas obras
galegas. É certo que algunha das fontes que eu explorei para este traballo xa foi estudada por M. J. Carvalho3; nestes casos soamente tratarei de completar a información
proporcionada pola miña colega. Por outra parte, quero advertir que revisei tamén a
lírica profana medieval aínda sendo consciente de que non se pode considerar galega
ou exclusivamente galega; mais, a meu parecer, nin para este nin para outros traballos
deste estilo se debería prescindir dun punto de referencia de tan grande importancia
lingüística.
Finalmente, desexo aclarar que non escribín este artigo coa intención de entrar no
debate das causas desta mudanza lingüística, de modo que me limitarei a dicir que me
parece que se debe relacionar coa histórica tendencia á neutralización entre a CII e a
CIII que se deu non só no galego, senón tamén noutros romances do seu contorno.
Deste punto de vista, considero especialmente dignas de atención dúas circunstancias:
o feito, xa sinalado por Piel (1989: 238), de a maioría dos verbos con antiga desinencia participial –ud- teren os seus pretéritos de indicativo rematados na vogal /i/, que
desde aí se estendería analoxicamente ao seus participios; e, por outra parte, “a falta
de apoio estrutural no resto do verbo para a vogal –u- no participio”, oportunamente
advertida por Joaquim Mattoso Câmara (1979: 159).

2. Textos literarios e historiográficos4
Son moi elocuentes os datos extraídos do conxunto da poesía lírica relixiosa e profana do século XIII e a primeira metade do XIV (CSM e LP). Nestes textos é norma case
incontestada o emprego da desinencia –ud[o(s), a(s)] para a formación dos participios
regulares da CII e do verbo vi~ir e derivados, e a eles soamente chegan contados heraldos dunha mudanza lingüística que daquela, como adoita suceder, seguramente avanzaba con bastante máis vigor na lingua oral ca na lingua escrita.

ud[o(s),

CSM

LP

TC

GE

CT

HT

MS

CI

99,75

91,50

87,75

22,25

78,50

5,75

82,50

5,75

0,25

8,50

12,25

77,75

21,50

94,25

17,50

94,25

a(s)]

id[o(s),
a(s)]

Táboa 1. Porcentaxes de participios regulares da CII e de vñir e derivados terminados en –ud[o(s), a(s)] e en
–id[o(s), a(s)] en textos literarios e historiográficos.

3 Debo advertir que no caso da colección documental HG-P só escrutei os textos elaborados en lugares actualmente pertencentes a algunha das catro provincias galegas.
4 Non ofrezo datos estatísticos para o fragmento dun Livro de Tristan, unha fonte do terceiro cuartel do século XIV en que só se rexistra unha forma de cada tipo: atrevidamente (FT 157) e conoçuda
(FT 26).
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Nas Cantigas de Santa María non contabilicei como innovacións os participios
repentido (CSM 272.57, 302.20) e repentidos (CSM 233.48), xa que nesta obra se
emprega de contino o infinitivo repentirse e distintas formas verbais propias dun paradigma da CIII: repentide-vos, repentiiu-se, repentiron(se), repentindo-se… Con todo,
tamén se detectan nas CSM formas de presente de indicativo que tanto se poden considerar da CII coma da CIII (varios casos de repente(se)) e mesmo dúas ocorrencias do
participio repentuda (CSM 62.19, 117.35), en ambos os casos en posición de rima. Ao
lado disto débese considerar que nas CSM o verbo remiir, sempre da CIII tanto nesta
obra coma no conxunto das nosas fontes medievais (cf. Lorenzo, 1968; Cunha, 1994;
DCECH), presenta o participio remeudos (CSM 119.19) en rima con perdudos. Finalmente, hai que dicir que nestas cantigas aparece o participio changid’ (CSM 135.46)
para o verbo changer (< lat. PLANGERE), que, se no galego medieval é sempre da CII
(con algunha variante fonética coma o chanzer de GE 23.33), no castelán antigo oscila
entre a CII e a CIII (cf. DCECH); por tanto, puidera ser que a coñecida apertura de CSM
ao castelanismo propiciase a utilización deste participio. Por outra parte, convén contemplar todos estes datos relativos a repentirse, remiir e changer como manifestacións
da tamén coñecida fluidez con que algúns verbos circularon entre a CII e a CIII ao
longo da historia da lingua galega.
A exploración das cantigas profanas só me proporcionou sete casos de participios
regulares da CII innovadores, fronte a setenta e sete coa desinencia antiga. Eses sete
testemuños da innovación son desvencida (LP 18.11.9; B 495, V 78), espargido (LP
30.28.7; B 1309, V 914), fodido (LP 100.2.6, 13 e 20; B 1330, V 936), fodidos (LP
120.16.2; B 1626, V 1160) e sabido (LP 114.2.1; B 843, V 429). Para o caso de fodido,
paga a pena transcribir a seguinte observación de Lapa (1970: 310), na que o participio acabado en –udo se correlaciona, xunto con outras formas, co carácter tardío da
composición: “Este escarnho anda atribuido no CBN a Mem Rodrigues de Briteiros e
no CV a João Fernandes d’Ardeleiro. Parece-nos que a atribuição ao segundo se justifica por se tratar de uma composição de época tardia, talvez 2º quartel do séc. XIV,
conforme sugerem formas já evoluidas, como mai, traz e fodido, em lugar de madre,
trage e fodudo”. Tampouco lle pasou desapercibido a Lapa o fodidos dunha cantiga
de Pero da Ponte, onde vai en rima con maridos5: “Forma curiosa –comenta–, em vez
de fodudos. A analogia com a desinência dos verbos em i, teria sido provocada pela
malsonância das 3 vogais em u” (Lapa, 1970: 508). Rodrigues Lapa semella atribuír
este cambio á acción da disimilación, de modo que a súa explicación valería só para
a unidade léxica fodudo(s), e non para o conxunto dos participios regulares da
CII. Finalmente, desvencida, espargido e sabido comparecen, tamén en posición de
rima, en cantigas de Afonso X, Estevan da Guarda e Paio Gómez Chariño, respectivamente6:

5 Véxase: “Eu digo mal, com’ ome fodimalho / quanto mais posso daquestes fodidos / e trob’ a eles
e a seus maridos” (LP 120.16.1-3).
6 Convén non esquecer que desvencida e espargido son restauracións dos editores, pois, como
indica Lapa (1970: 46, 175), o que nos códices realmente se le é desmentida (CBN, CV), espargando
(CBN) e espargado (CV). Mais tamén é certo que a rima esixe en ambos os casos voces rematadas en
–ida e –ido, respectivamente.
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~a malha
O colbe colheu-[a] per u
da loriga, que era desvencida;
e pesa-m’ ende, por que essa ida,
de prez que ouve mais, se Deus me valha, (LP 18.11.7-10)
non faz mester a ti, Fernan Chancon,
d’ ir entençar come torp’ e avorrido
nen te loares come quen s’ engana,
e de palavras torpes e d’ oufana
e de posfaço seer espargido. (LP 30.28.3-7)
¡Ay, Santiago, padrón sabido,
vós mh’ adugades o meu amigo! (LP 114.2.1-2).
Infírese do dito que na lírica profana a norma de formar os participios que aquí se
estudan coa desinencia –ud[o(s), a(s)] admitiu moi poucas excepcións, todas elas correspondentes a verbos que pertencen aos que Carvalho considera grupos 1 (desvencer, esparger, foder) e 2 (saber). Esta norma seguramente pairaba sobre un estado de variación que
na lingua oral, e xa desde o século XIII, debía de dar unha maior cabida ás innovacións
con –id[o(s), a(s)]. Ora, en cantigas de autores máis ou menos tardíos (Chariño, Estevan
da Guarda e Men Rodriguez de Briteiros –ou, de ser o caso, Johan Fernandez d’Ardeleiro–) ou, polo menos, de autores que non foron das primeiras xeracións (Afonso X,
Pero da Ponte), rexístranse sete ocorrencias de participios terminados en –ido(s), catro
delas en posición de rima. Moitos xograres e trobadores debían de ser conscientes da
dupla posibilidade que a lingua oral daquel tempo lles ofrecía para a formación dos participios regulares da CII e, aínda que case sempre optaron pola solución tradicional consagrada na koiné literaria da época, non faltou quen nalgunha ocasión se acollese á
outra posibilidade, especialmente se o artificio da rima llo pedía. Por outra parte, o feito
de non se rexistrar ningún caso de participio regular da CII terminado en –id[o(s), a(s)]
no Cancioneiro da Ajuda fala tamén do carácter relativamente tardío desta innovación.
No terreo da prosa historiográfica e literaria salta á vista a gran discordancia existente entre TC e GE7 na primeira metade do século XIV, entre CT e HT na cincuentena
seguinte e, finalmente, entre MS e CI, nun período de delimitación incerta que decorre
entre o século XIV e o XV. É evidente que, nun escenario de mudanza lingüística,
haberá textos máis abertos ca outros a acoller a innovación e, por outra parte, que esta
maior apertura poderá obedecer a razóns relacionadas coas biografías lingüísticas dos
seus autores ou tradutores: lugar de nacemento, lugar de residencia habitual, viaxes e
estudos realizados, etc. Mais, cos escasos datos de que dispoño, resultaríame arriscado
vincular decididamente a preferencia de GE, HT e CI polos participios rematados en
–id[o(s), a(s)] que aquí estudo con algún dato relacionado coa variación diatópica,
diastrática ou diafásica do galego daquela época. En todo caso, o que si se pode afirmar a partir dos datos consignados na táboa 1 é que, xa desde as primeiras décadas
do século XIV (cando se traduciu para o galego a Geral Estoria, GE), a variante
7 Carvalho (2001: 388-389) sinala un 10 % de formas innovadoras en TC (fronte ao meu 12.25 %) e
un 79 % en GE (contra o meu 77.75 %). Ignoro as causas destas discordancias, que en todo caso son
pequenas e non alteran en absoluto o substancial.
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–id[o(s), a(s)] para os participios regulares da CII e do verbo vñir e derivados debía
de ser unha opción solidamente instalada no romance galego, especialmente –supoño–
en certas variedades da lingua que actualmente non podemos identificar. Os autores
e/ou tradutores de HT e de CI extremarían a preferencia por esta variante que xa se
advirte en GE, mentres que os de TC, CT e MS se decantarían con sensible diferenza
pola variante antiga –ud[o(s), a(s)]. Con todo, cabe supoñer que cando a Crónica de
Santa María de Iria (CI) se compuxo, entre os anos 1467 e 1468, a mudanza lingüística que neste artigo se estuda estaría xa nunha fase moi avanzada na lingua galega
oral, o que explicaría a exigua presenza da variante antiga –ud[o(s), a(s)] tanto nesta
crónica coma en textos notariais coetáneos que axiña revisaremos.
Elaborada entre 1295 e 1312, TC presenta unha distribución lixeiramente desequilibrada das minoritarias variantes innovadoras (un 12.25 % do total) nas súas tres grandes partes: menos numerosas na tradución da Primera Crónica General, a súa presenza
aumenta na tradución da Crónica de Castilla e mais na da Crónica Particular de San
Fernando. A maioría de tales formas innovadoras pertencen ao primeiro dos grupos
delimitados por Maria José Carvalho: acollidos, basteçida, collido, conbatidos, conquerido, cõquerido, conqueridos, conquerida8, conquirida, cõquerida, conteçido, descosidas, enfingidas, espargidas, espargido, faliçido, naçido, naçidos, naçida, ongido9,
perdidos, tollido, tollida e tragidas. Certa representación adquiren tamén as formas do
segundo grupo: avida, cabida, comido, comjdo, comida, mouydo, mouidos, mouida,
mouyda, rremouydo, sofrido e sofrida. Ora ben, tanto nun grupo coma no outro acho
predominio claro das variantes antigas. Con todo, debo advertir que estas non se usan
en TC nos casos dalgúns verbos que teñen o seu lexema terminado en consoante lateral palatal (non hai acolludo, colludo nin tolludo), fricativa prepalatal sonora (non hai
enfinjudo, esparjudo nin onjudo), africada predorsodentoalveolar xorda (non hai
naçudo), fricativa apicoalveolar sonora (non hai descosudo), vibrante simple (non hai
conquerudo), nasal bilabial (non hai comudo) ou oclusiva bilabial sonora (non hai rremovudo, aínda que si movudo). No terceiro grupo, cando menos nos termos en que
semella ser definido por Carvalho, a variante antiga non sofre competencia: aueudo,
aueudos, aueudos, aviudo, desaueudos, desauiudos, leuda, leudas, liuda, mãteudo,
teudo, teudos, teuda, teudas, ueudo, veudo, uehudo, ueudos, uehudos, veuda, uiudo,
viudo; no entanto, si se dá a innovación en tres verbos con hiato –ae– no infinitivo,
dous dos cales (caer e traer ‘atraizoar’) oscilaron historicamente entre a adscrición á
CII e a adcrición á CIII: caydos (99.18) e cayda (852.39), de caer (sempre con infinitivo da CII en TC, e sen ningunha ocorrencia da desinencia –ud-); rretraydo (139.2021), de rretraer (usado ao pé de rretreer en TC, e con presenza de retraudo –877.57–
e retraudos –893.78–); e traydo (128.69) e traydos (175.19, 193.34) (sen ningunha atestación da alternativa traudo en TC). Finalmente, a variante innovadora apaerece nos
castelanismos engreydo (832.20; probable deformación de encreído, de creer, cf.
DCECH), venido (402.6, 858.10, 866.6) e venjda (512.2).
A tradución galega da General Estoria (GE) afonsina, realizada na primeira metade
do século XIV, presenta un 77.75 % de representación da variante innovadora. A alter8
9

O infinitivo usado en TC é conquerer (328.6, 842.23, 890.12, 891.18), cõquerer (891.33-34).
O infinitivo usado en TC é vnger (658.40).
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nativa conservadora mantense en seis verbos do grupo 1 (conosçudos, coñosçudos,
cõnosçudas, conosçudas, entendudo, ente~dudos, entenduda, perdudo, tangudo,
teçudo, vendudos e vendudas), en catro do grupo 2 (atrebudos, atreuudos, lambuda,
sabuda e temuda) e noutros catro do grupo 3 (aviudo, creudos, leudos e teudo). Do
primeiro grupo, só tanger e vender non sofren competencia da variante maioritaria –id:
tangudo (34.26), vendudos (273.21), vendudas (195.20); do segundo, só atreuuer(se),
lamber e temer se ven libres dela: atrebudos (34.14), atreuudos (21.32), lambuda
(213.21), temuda (159.24); do terceiro, ningún verbo presenta a variante innovadora en
GE. Nesta crónica o uso moderno revélase constante con vinte e oito verbos do grupo
1 (açender, adormeçer, aduzer, aprender, asconder, contãger, correr, cozer, defender,
descoñesçer, emçender, esparger, espauoresçer, estabelesçer, estender, falesçer, garneçer, meresçer, meter, nasçer, prometer, rretorçer, sumeter, tender, toller, torçer, trager e vençer) e con oito do 2 (aperçeber ou apreçeber, beber, comer, corrõper, mover,
rreçeber, tremer e viuer).
Co seu 21.50 % para a variante innovadora, a Crónica Troiana (CT) acabada en
1373 supón un acusado retroceso a respecto de GE, mais un avance non desdeñable
en relación con TC. Ora ben, débese ter presente que, como xa advertiu Lorenzo (1985:
97-98, 136-137, 162), mentres que a parte do texto elaborada por Fernán Martís amosa
unha notable variación entre –ud- e –id-10, a non escrita por el manifesta unha patente
preponderancia da solución antiga que tamén se observa nos títulos dos capítulos. Na
parte debida a Fernán Martís, onde son maioritarias as ocorrencias de –ud-, a innovación xorde con vinte e dous verbos do grupo 111, ben como única opción (abater,
acoller, amorteçer, basteçer, cõquerer, escarneçer, estender, estorder, naçer), ben en
concorrencia coa preponderante variante antiga (acorrer, asconder, cofonder, coñosçer, defender, entender, fender, meter, perder, prometer, tender, vençer e vender);
está en sete do grupo 212, sen (apremer, preçeber) ou con competencia (apreçeber,
atreuer(se), mouer, rreçeber, temer); e non se rexistra para os do grupo 3 (creer,
desauñir, descreer, mãte]er, rrete]er, te]er, uñir), incluíndo nesta ocasión retraer: rretraúda (202.21), rretrahuda (105.8), rretrahudas (82.9, 306.28), retrahudo (94.18,
98.12), rretrahudo (29.35, 48.5, etc). Polo contrario, nos folios de CT non escritos polo
clérigo Fernán Martís a innovación só se documenta con verbos do grupo 1: con exclusividade nos casos de amorteçer, basteçer, ençender e toller; en concorrencia coa
opción antiga cando se trata de naçer e prometer. Nesta parte, a desinencia –ud- é a
única que se utiliza con dezanove verbos do grupo 1 (açender, acorrer, asconder, chãger, co(n)fonder, coñosçer, defender, entender, esparger, estabelesçer, estender, fender,
gradeçer, malconfonder, meter, perder, tender, uençer, uerter) e con todos os que
pertencen ao 2 (aperçeber, atreuer(se), mouer, perçeber, rreçeber, rronper, saber,
sofrer, soruer, temer) e mais ao 3 (creer, dete]er, te]er) (incluíndo rretraer e traer: rretraúda (437.6), rretraúdas (396.7, 444.8), rretreúdo (514.47), rretraúdo (273.36, 281.25,
etc.), traúdo (423.4), traúdos (390.15,18, 409.11)). Finalmente, nos títulos a innovación
só se dá en naçido (508.2), sendo constantes en adoptaren a variante –ud- os verbos
10
11
12

A este respecto, resulta paradigmático un sintagma coma “ue]çudos et moujdos” (116.58-59).
Trinta son os verbos deste grupo que se rexistran nesta parte.
Once son os verbos deste grupo detectados nesta parte.
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maltraer, meter, rreçeber e vencer. En definitiva, podemos afirmar que CT mostra
como, ante unha mudanza lingüística en marcha, o clérigo Fernán Martís adoptou unha
posición bastante aberta á innovación (agás no caso dos verbos do grupo 3), mentres
que os outros escribas fixeron o contrario.
A Historia Troiana (HT), datable na segunda metade do século XIV, acusa unha
marcadísima preferencia pola variante innovadora (94.25 %). A mudanza está moi consolidada tanto nos verbos do grupo 1 coma nos do 2: só escapan a ela cõbatudos
(120.7), perdudo (136.12, coa alternantiva moi maioritaria de perdido), te~dudo (126.13,
coa alternativa tamén moi maioritaria de tendido), atrebuda (296.35) e temudo (276.7,
con preferencia marcada por temido). O uso da desinencia innovadora –id- é constante
con case todos os verbos (trinta e tres) do grupo 1 (abater, acoller, aconteçer, acorrer, adormeçer, aduzer, amorteçer, asconder, basteçer, cõfonder, coñosçer, defender,
ençender, entender, escarneçer, escoller, esmoreçer, esparger, fender, fijçer, maltrager, meresçer, meter, nasçer, padesçer, prender, prometer, rrender, tanger, toller, trager, vençer, verter) e tamén coa maioría (oito de dez) dos do 2 (apreçeber, mover, preçeber, rreçeber, rromper, saber, sofrer, soruer). En troques, o grupo 3 permanece
incólume, sen concesións á mudanza (aveudos, criudo, leudo, leuda, mãteudo, tyudo,
vjudo), coa xa coñecida excepción dos verbos con hiato –ae- no infinitivo: rretraydo
(111.27, 184.34, 284.41, 350.17, 362.35, 371.17), rretrayda (130.24), traydo (281.25),
trayda (372.5).
Os Miragres de Santiago (MS), datables probablemente cara ao final do século XIV,
volven á preferencia pola variante tradicional, que atinxe nada menos ca un 82.50 %
de representación. O uso moderno só se encontra con cinco verbos do grupo 1 (aduzer,
entender, froleçer, prometer e vençer) e un do 2 (rreçeber), mais alternando co tradicional nos casos de vençer e rreçeber. A desinencia –ud- emprégase como única
opción con sete verbos do grupo 1: asconder, cõfunder, conuçer, erguer, meter, perder e vender. Non se rexistran nesta fonte verbos do grupo 3.
Por último, a Crónica de Iria (CI), escrita entre 1467 e 1468, amosa xa un 94.25 %
de representación para o uso moderno. Só un participio dun verbo do grupo 3 escapa
nela a esta tendencia: contiudas (2.4, 6.5). Nos grupos 1 (asconder, eleger13, finçer,
perder, responder, trager, vençer) e 2 (amover, aver, envolver, reçeber, ronper, saber)
a variante –id- semella consolidada.

3. Textos notariais
Os datos consignados na táboa 2 evidencian que foi no século XV cando se produciu o gran salto adiante da variante innovadora nas fontes notariais galegas. En HGP, mentres que soamente unha das 54 ocorrencias do século XIII14 e unha das 27 do
13
14

Ademais de eleger (4.11) e elegeron (4.11, 5.4), rexístrase tamén elegir (5.6) en CI.
Con todo, recordemos que Carvalho (2001: 386) detectou outros dez casos de participios con
desinencia –id- nunha serie de documentos galegos –a maioría lugueses– de entre 1254 e 1292. Seis deles
son correncias da forma conocida, contida na fórmula “Conocida cousa seja”, que se repite constantamente. Por tanto, esta innovación morfolóxica xa lograra unha notable acollida neste tipo de textos
durante a segunda metade do douscentos. Tamén a logrou, como apunta Carvalho (2001: 387), nos foros
de Castelo Rodrigo, que hoxe coñecemos a través dunha copia realizada pouco antes de 1296: neste
texto os participios con –id- alcanzan nada menos ca un 94 % de representación.
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XIV presentan a desinencia –id (conosçida, p. 140, ano 1292; costre]gida, p. 62, ano
1399), ascenden xa a 30 de 56 as que o fan nos textos do catrocentos (ascondidas, p.
95, ano1405; resçebjdos, p. 111, ano 1450; tangida, p. 120, ano 1475; etc.). Canto a
USC, ao paso que unicamente 14 dos 165 testemuños do XIV teñen –id-, suman xa 73
de 190 os da centuria seguinte. Pola súa parte, os datos dos inicios século XVI correspondentes a HG-P son pouco significativos, pois están calculados sobre unha mostra
de só 12 ocorrencias, con 6 de cada tipo: as acabadas en –ud- en documentos de 1502
e 1506, e as outras en documentos de 1506 e 1515. É digno de especial atención un
documento labrado en Pontevedra no ano 1506 (HG-P, pp. 242-245) en que alternan
conthiudo, conthiuda, conthiudas e thiudos, por unha parte, e avjdo, avjdos e tangida, pola outra.

HG-P
USC15

Séc. XIII

Séc. XIV

Séc. XV

Séc. XVI

1,75

3,75
8,50

53,50
38,50

50

AP

70

Táboa 2. Porcentaxes de participios regulares da CII e de vñir e derivados terminados en –id[o(s), a(s)] en textos notariais galegos.

Sabemos, por tanto, que o cambio para a decidida preferencia a prol da desinencia –id- se deu nas fontes notariais galegas durante o catrocentos. Con todo, convén
afinar esta análise cronolóxica concentrando a nosa atención no período abranguido
entre 1351 e 1500 e compartimentándoo en espazos de cincuenta anos. Os datos resultantes de realizar este escrutinio nas coleccións documentais HG-P e USC reflectinos na
táboa 3:

HG-P
USC

Séc. XIV2

Séc. XIV1

Séc. XV2

14,25
14,75

36,75
37,50

88,25
72,75

Táboa 3. Porcentaxes de participios regulares da CII e de vñir e derivados terminados en –id[o(s), a(s)] en textos notariais galegos dos períodos 1351-1400 (XIV2), 1401-1450 (XV1) e 1451-1500 (XV2).

A táboa 3 amosa con clareza que o avance da variante innovadora durante a primeira metade do século XV encontrou plena continuidade durante os cincuenta anos
seguintes. É certo –e non se pode ocultar o dato– que para o período de 1451 a 1500
contamos con moitas menos ocorrencias que para o que vai de 1401 a 1450, tanto en
HG-P (38 na primeira parte do século, 17 na segunda) coma, sobre todo, en USC (179
fronte a 11). Dada esta carencia das fontes exploradas, as porcentaxes ofrecidas poderían resultar pouco representativas. Con todo, debo dicir que falan ao seu favor os
datos provenientes doutros dous textos da segunda metade do século XV: a Crónica
15 Non considerei tres casos de participios integrados en documentos do século XIII pertencentes á
colección USC (todos con –ud: contiudo, p. 18, ano 1295; Conusçuda, p. 13, ano 1284; Conuçuda, p.
17, ano 1295), por non resultar representativa unha mostra tan pequena.
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de Iria (1467-1468), cun 94.25 % de testemuños para a variante innovadora, e o libro
de notas do Álvaro Pérez (AP), composto fundamentalmente en 1457, cun 70 % para a
mesma variante.
Podemos afirmar, por tanto, que nos textos escritos posteriores aproximadamente a
1450 a desinencia –ud- vai aparecendo xa como unha variante en declinio imparable
e, como imos ver de inmediato, soamente utilizada con determinados lexemas verbais.
Tal declinio advírtese tanto nas fontes historiográficas (CI) coma nas notariais (HG-P,
USC, AP).
En documentos galegos de HG-P anteriores a 1351 a variante innovadora só se
rexistra nunha ocasión cun verbo do grupo 1: conosçida, p. 140, ano 1292; mantense
en troques a desinencia antiga no recorrente participio conosçuda (contido na fórmula
“conosçuda cousa seja”), así coma noutros casos do grupo 1 (metuda, vendudo), do
grupo 2 (sabuda, na fórmula “sabuda cousa seja”) e do 3 (conteudo, leuda, teudo e
variantes). Para o mesmo período USC presenta máis testemuños da innovación, tanto
no grupo 1 (constrengida, p. 129, ano 1333; reuendidas, p. 170, ano 1340; vendido, p.
225, ano 1350; uendidos, p. 163, ano 1338) coma no 2 (deçubida, p. 129, ano 1333;
deuidos, p. 271, ano 1310; mouidos, p. 162, ano 1338; reçebidos, p. 217, ano 1350),
pero en ambos os casos son máis abundantes as ocorrencias da solución tradicional:
conosçuda (moi frecuente), taniuda, reçebudo (moi frecuente), auuda. No grupo 3
consérvanse sempre as formas antigas (conteudo, creudo, leuda, teudo e variantes),
mais cómpre consignar o caso de muydo (p. 220, ano 1350), do verbo moer, con hiato
–oe– no infinitivo.
Nos documentos galegos de HG-P datados na cincuentena que vai de 1351 a 1400
só comparece a innovación costre]gida (p. 62, ano 1399), cun verbo do grupo 1, mentres que a variante –ud– se usa con outro verbo do grupo 1 (tanger) e con todos os
que aparecen do 2 (deçeber e o frecuente reçeber) e do 3 (conte~er, te~er). Para o
mesmo período a colección USC presenta tres ocorrencias innovadoras do grupo 1
(constrengydos, p. 259, ano 1386; vendido, p. 238, ano 1356; vendidos, p. 258, ano
1385) e unha do 2 (reçebidas, p. 229, ano 1351), pero son moito máis frecuentes os
recorrentes participios traduicionais de conosçer (grupo 1) e de reçeber (grupo 2); nos
verbos do grupo 3 (conte~er, leer, te~er) persiste –ud– como a única variante empregada.
Os instrumentos notariais galegos de HG-P elaborados entre 1401 e 1450 xa mostran a innovación coa maioría dos verbos do grupo 1 (asconder, costrenger, despender, estabelesçer, tanger, trager) e do 2 (aver, deçeber, dever, reçeber), coas únicas
excepcións esporádicas de erguer e deçeber; polo contrario, os recorrentes participios
dos verbos do grupo 3 (conte~er, leer, te~er) manteñen a variante –ud–. Pola súa parte,
os documentos da mesma época contidos en USC tamén amosan a innovación coa
maioría dos verbos dos grupos 1 (asconder, costrenger, estabelesçer, fiinçer, proçeder,
tanger, vençer, vender) e 2 (aver, dever, espremer, mover, reçeber), mais coñecen
tamén a variante –ud– para costrenger e tanger (grupo 1) e mais para deçeber e reçeber
(grupo 2); así mesmo, predominan con toda a rotundidade os participios con –ud– para
tres verbos do grupo 3 (conte]er, leer, te]er), pero –de seren correctas as lecturas dos
editores– aparecen xa agora os primeiros testemuños da innovación en liido (p. 300, ano
1423), contida (p. 393, ano 1438) e leydo (p. 359, ano 1434), así como no participio de
raer: raydo (p. 298, ano 1422; p. 1350, ano 1434; p. 412, ano 1441), raido (p. 350, 1434).
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Para a cincuentena que vai de 1451 a 1500 os documentos galegos de HG-P atéñense exclusivamente ao uso moderno con todos os verbos dos grupos 1 (careçer, faleçer, tanger) e 2 (aver, rreçeber), pero conservan o antigo cunha unidade do 3
(conte~er), coa particularidade da aparición dos castelanismos continido (p. 180), continjdo (p. 179) e cõtinjdas (p. 180) nun instrumento de 1500. En USC observamos practicamente o mesmo: uso moderno cos grupos 1 (costrenger, feneçer, tanger) e 2 (aver,
reseuer) e uso antigo con conte~er, cunha ocorrencia do castelanismo contenido (p.
509, ano 1495). No libro de notas de Álvaro Pérez (AP) (1457) o uso moderno tamén
é constante no grupo 1 (coller, coñoçer, coser < CONSUERE, coser < COQUERE, encorrer, estableçer, perder, poder, vençer, vender) e no 2 (aver, deuer, rreçeber, saber),
mentres que no 3 hai oscilación entre cõtiúdo (912, 1163, 1441, 1589, 1620, 2165),
cõviúdos (2444), tiúdo (695, 1224, etc.), tiúda (1091, 1315) e tiúdos (1163, 2583, 3014),
~do (2214), ley
~da (1812, 2469, 2934), por outra, alén dos castelapor unha parte, e ley
nismos avenjdos (353, 478, 776, 807), cõbenjdos (795, 829), cõuenjdos (288, 2431) e
venjdo (464).
Finalmente, nos escasos textos galegos de HG-P que son posteriores a 1501 o uso
antigo só se observa con verbos do grupo 3, cos que se usa constantemente (cõtjudo,
p. 126, ano 1502; conthiudo, p. 243, ano 1506; conthiuda, p. 244, ano 1506; conthiudas, p. 244, ano 1506; tjuda, p. 127, ano 1502; thiudos, p. 244, ano 1506), coa salvidade do castelanismo lexical cõtenjdas (p. 127, ano 1502). Cos máis verbos, quer do
grupo 1 (tangida, p. 243, ano 1506), quer do 2 (avjdo, p. 243, ano 1506; avjdos, p. 244
–2 veces–, ano 1506 e p. 67, ano 1515; rresçebido, p. 66, ano 1515) o uso moderno
semella consolidado. A este respecto, paréceme oportuno reiterar agora a lembranza
do caso do documento pontevedrés de 1506 (HG-P, pp. 242-245) en que alternan conthiudo, conthiuda, conthiudas e thiudos, por unha parte, e avjdo, avjdos e tangida,
pola outra.
Finalmente, indicarei que en AP o participio de teer só o encontro coa acepción de
‘obrigado’, coma na secuencia seguinte: “que seja tiúdo de os tomar e lle deixar seu
logar dese]bargado” (AP 695). O mesmo acontece co tjuda e o thiudos de instrumentos notariais de HG-P datados en 1502 e 1506, respectivamente: “que seja tjuda e obrigada” (HG-P, p. 127), “soodes thiudos e obligados de o conprir” (HG-P, p. 244). Recórdese que, como apunta Carvalho (2001: 403), na copia do Livro de José de Arimateia
de mediados do século XVI teudos significa sempre ‘obrigados moralmente a’, mentres
que a variante do participio de ter con desinencia –id– ten a acepción de ‘considerado’.
Estamos, por tanto, ante unha reliquia do uso antigo fosilizada nunha determinada
especialización semántica, e tanto en territorio galego coma en terra portuguesa. En
portugués, segundo Carvalho (2001: 403), esta reliquia persistiu polo menos ata o
século XIX. Carezo de datos sobre a fortuna que correu en galego despois de 1506.

4. Conclusións
Na lingua oral a variante innovadora –id[o(s), a(s)] xa se usaba no século XIII. Así
o evidencian non só os seus non poucos rexistros na documentación notarial da
segunda metade desta centuria, senón tamén as súas ocasionais ocorrencias nas Cantigas de Santa María e na lírica profana, onde afloran a pesar da patente preferencia
dos autores ou compiladores destas obras pola variante antiga. Pola súa parte, os datos
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de GE inducen a pensar que xa na primeira metade do século XIV a variante –id[o(s),
a(s)] debía de ser unha opción solidamente instalada no romance galego, especialmente en certas variedades da lingua que actualmente non podemos identificar. Finalmente, os testemuños de CI, AP e os documentos máis tardíos de HG-P e USC producen a sensación da que na segunda metade do século XV a mudanza estaría altamente
consolidada no galego oral, coa salvidade dalgunhas poucas unidades especialmente
resistentes á transformación.
Nos textos escritos de carácter literario ou historiográfico vimos como, despois da
cativísima presenza da innovación en CSM e mais en LP, entre o final do século XIII e
mediados do XV fóronse alternando obras con preponderancia manifesta do uso antigo
(TC, CT, MS) e obras con predominio igualmente manifesto da variante innovadora
(GE, HT, CI). Como xa afirmei anteriormente, non debe estrañar que, ante unha
mudanza lingüística en marcha, haxa textos máis abertos ca outros a acoller a innovación. Estas diferenzas obedecerán a razóns relacionadas coas biografías dos seus autores ou tradutores. Desafortunadamente, o pouquísimo que aínda sabemos sobre as
vidas dos que elaboraron TC, GE, CT, HT, MS e CI non nos permite avanzar con seguranza por esta vía.
Canto ás fontes notariais consultadas, observamos que, a pesar de que a innovación –id[o(s), a(s)] xa logrou unha considerable acollida en documentos galegos da
segunda cincuentena do século XIII, foi na primeira metade do XV cando esta experimentou un avance verdadeiramente notable que encontrou continuidade e desenvolvemento durante as décadas seguintes, mesmo ata os principios do XVI, cando o galego
deixou de utilizarse por completo para o desempeño de funcións administrativas.
Finalmente, confirmamos que as fontes galegas analizadas concordan coas portuguesas na demora con que acolleron a innovación –id[o(s), a(s)] para os verbos do
grupo 3, entendido este como aquel que integra aquelas unidades con hiato –ee–, –e]e–
ou -ñi- no infinitivo (creer, leer, te~er, veer, vi~ir e derivados): a este respecto, o rexistro galego máis antigo aquí consignado é o liido (USC, p. 300) de 1423, mais o certo
é que aínda nas fontes da segunda metade do XV e dos inicios do XVI se mostran moi
firmes os participios contiúdo, conviúdo e tiúdo, este último coa acepción de ‘obrigado’. Polo contrario, non encontrei diferenzas dignas de nota no tocante á cronoloxía
da mudanza nos grupos 1 e 2, pois a preferencia pola variante innovadora en ambos
os casos xa é moi marcada en fontes historiográficas da primeira (GE) e da segunda
metade (HT) do século XIV, resulta notoria sen grandes distincións na parte de CT
(1373) elaborada por Fernán Martís e nos documentos notariais de entre 1401 e 1450
e semella consolidada –tamén sen distincións– tanto en CI coma nos documentos posteriores a 1450. Para verbos con hiato –ae– no infinitivo (caer, retraer, raer, traer)
detectei a desinencia –id- xa en TC (ca. 1295-1312), e para moer podo aducir o caso
de muydo (USC, p. 220), empregado nun texto notarial de 1350.
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Para uma gramaticografía antijesuítica:
o Exame da syntaxe e reflexoens sobre
as suas regras (Lisboa, 1729)
de Manuel Coelho de Sousa
1. Introdução
O acervo pedagógico-cultural das nações aparece amiúde constituído por obras
prescritas como manuais nos estabelecimentos de ensino; deste fenómeno são exemplos claros as Artes latinas que se implantaram nas escolas e nas universidades: é o que
acontece, nos reinos hispânicos, com as Introductiones latinae (Salamanca, 1481) de
Antonio de Nebrija, com os Commentarii grammatici (Paris, 1537) de João Despautério em França ou, em Portugal, com os De institutione grammatica libri tres (Lisboa,
1572) do padre jesuíta Manuel Álvares. De todas elas foram formuladas observações –
em certos casos, mal foi publicado o tratado – ora pedagógicas, ora gramaticais, habitualmente em forma de comentários ou edições reformuladas. Em terras portuguesas,
a Arte alvaresiana foi objecto, logo após a publicação, de certas apreciações que, em
última instância, condicionaram a estrutura ou o conteúdo da obra; exemplo disso é a
redução da gramática – e não por vontade do autor, mas imposta pelos superiores da
Companhia – em certas edições: parece ser que assim é dada à estampa em Lisboa, em
1573 e, com toda a certeza, na mesma cidade, no ano de 1583. Em 1599, sai à luz em
Évora uma recognitio dos De institutione grammatica libri tres ao cuidado do também
jesuíta Antonio Velez, na qual, a partir da edição alvaresiana integral, entre outros
aspectos, se amplia a obra, por meio da adição de escólios e de um léxico no final da
mesma. Por esta edição se transmitirá a gramática de Manuel Álvares durante o século
XVII e a primeira metade do seguinte.
Por razões pedagógicas ou científicas, o estabelecimento da Arte alvaresiana –
reformada por António Velez – como manual para os estabelecimentos de ensino lusos
ocasionou, durante estes séculos, o nascimento de um grande número de manuais que
a comentavam em Português ou simplesmente a traduziam para esta língua (Ponce de
León, 2001), ao mesmo tempo que, já no início do século XVII, surgem vozes críticas
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sobre a doutrina subjacente aos De institutione grammatica libri tres: de tal encontramos provas na concepção gramatical proposta na Arte pera em breve saber latim
(Lisboa, 1610) de Pedro Sanches (Ponce de León, 2002, 499-507; Fernandes, 2002) e,
mais abertamente, no Methodo grammatical para todas as linguas (Lisboa, 1619) e na
Grammatica Latina (Lisboa, 1625) de Amaro de Roboredo. Mas será só já bem entrado
o século XVIII que se começam a publicar comentários verdadeiramente críticos, os
quais originaram uma produção editorial de réplicas e contra-réplicas a que se convencionou chamar polémica alvaresiana (Freire, 1964; Lima, 1981; Assunção, 1997a; id.,
1997b: 26-36; Torres, 1996: 11-37; Ponce de León, 2004a: I, CIV-CXV). Muito provavelmente, os ensaios que inauguram o ataque aos postulados teóricos de Manuel Álvares
e os seus comentadores são os de Manuel Coelho de Sousa († 1736), natural da vila de
Colares (Barbosa Machado, 1752: III, 222-223; Silva, 1973[1860]: V, 398). Este autor –
“de genio brando, conversação deleitável e erudição profunda” (Barbosa Machado,
1752: III, 223) – publica a Explicação das partes da oração com todas as suas circunstancias, etymologias e intelligencias, conforme o uso dos Authores e opiniões dos
melhores grammaticos (Lisboa, 1721) – onde refuta os princípios morfológicos ensinados pelos preceptistas jesuítas –, o Resumo para os principiantes da explicação das
oito partes da oração, com algumas noticias mais necessarias para a construição
d’ella, a que vulgarmente chamam Syntaxinha (Lisboa, 1726) – uma espécie de rudimentos gramaticais – e o Exame da syntaxe e reflexoens das suas regras (Lisboa, 1729),
centrados, como o seu próprio título indica, na teoria sintáctica da Arte alvaresiana e
dos cartapácios empregues nas aulas de gramática da Companhia. É sobre esta última
obra que versa o presente estudo.

2. O Exame da syntaxe
2.1. Características gerais
O tratado sintáctico de Manuel Coelho de Sousa é dado à estampa em forma de três
livros, cada um deles com a sua respectiva página de rosto, se bem que é no primeiro
livro que aparecem as licenças para toda a obra. Pode dizer-se que o título completo,
registado em diferentes repertórios bibliográficos e estudos (Barbosa Machado, 1752:
III, 223; Silva, 1973[1860]: V, 398; Cardoso, 1994: 164; Assunção, 2001: 65), é o seguinte:
Exame da syntaxe e reflexoens sobre as suas regras. Livro Primeiro, no qual se comprehende aquella parte da syntaxe, a que os grammaticos chamão intransitiva. Livro segundo,
no qual se comprehende o exame da syntaxe transitiva dos nomes. Livro terceiro, no qual se
comprehende o exame da construcção transitiva do verbo neutro.

À luz da informação que nos oferece o referido título, observa-se que o autor não
se ocupa de toda a matéria sintáctica que se explica no livro segundo da gramática de
Manuel Álvares. De facto, no fecho do livro que cerra o Exame da Sintaxe, Sousa
indica-nos que prepara um quarto livro sobre a sintaxe dos verbos denominados activos:
Tenho acabado o meu terceiro livro, que consta da construcção transitiva do verbo neutro,
e entendo que assim nele como nos dous antecedentes está explicada a verdadeira intelligencia que se debe dar às regras de que trataõ [...]. Segue-se a construcção do verbo activo
e, sem embargo dos muitos embaraços e duvidas que até aquí tenho encontrado, posso dizer
que daqui por diante principiaõ as mayores difficuldades da grammatica [...]. Para entrar neste
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taõ grande trabalho, he preciso tomar primeiro algum alento e, como no fim desta terceira
parte da syntaxe constumaõ os mestres fazer pausa e recordar de novo o que até aquí se tem
estudado, he razaõ que eu tambem faça aquí huma pausa e descanse por algum tempo [...] e,
entretanto, examinarey se a estimaçaõ que se faz deste meu trabalho merece que o continue
[...] (Sousa, 1729: III, 143-144).

Com efeito, o autor de que nos estamos a ocupar deixou manuscritas uma continuação de uma obra, uma Synopse de syntaxe latina (Cardoso, 1994: 164) e uma resposta (Ibid.: 138) à apologia das teses alvaristas lançada por António Franco – escudado no pseudónimo de Francisco da Costa Eborense – na Contramina grammatical
(Évora, 1731) e talvez também à Resposta apologética a umas notas ou censuras que
sairam contra a arte do reverendo padre Manuel Álvares, incluída no segundo volume
– dedicado à sintaxe – da Arte explicada (Lisboa, 1730) de João de Morais Madureira
Feijó1.
Em termos gerais, o Exame da syntaxe toma o formato de comentário, à imagem
e semelhança das exegeses que sobre os De institutione grammatica libri tres vinham
sendo editadas desde a segunda década do século XVII. A estrutura, portanto, consiste
na apresentação, a modo de título de capítulo, do início de um preceito em língua
latina, na sua aplicação ao Português e na sua explicação. Tal é a disposição da informação nas explicações que comentam e vertem os preceitos alvarísticos. Contudo,
Sousa vai mais longe, na medida em que o seu tratado sintáctico se constitui na antítese argumentativa daqueles: depois da apresentação e da explicação da regra alvaresiana, o autor dedica-se a arguir contra a postura dos tratados gramaticais de maior uso
nas escolas inacianas: claro está, os alvaresianos De institutione grammatica libri tres,
a reforma desta ao cuidado do já citado António Velez, as Explicationes in praecipuam
partem totius artis P. Emmanuelis Alvari, quae syntaxim complectitur (Lisboa, 1670)
de José Soares (Ponce de León, 2001: 327-331) e o Prontuario de syntaxe (Lisboa,
1699) (Ibid.: 331-335). Dos dois últimos, da primera metade do século XVIII datam
numerosas edições; da recognitio de Velez, perpetuada como manual para as aulas de
gramática, ainda se davam à estampa edições da mesma poucos anos antes da expulsão dos jesuítas em 1759 e da pragmática em que se proibia os manuais destes para o
ensino do Latim.

2.2. Fontes
Não há dúvida de que Manuel Coelho de Sousa, consciente de que os seus ensaios
supõem a primeira crítica generalizada aos manuais empregues nos estabelecimentos
de ensino da Companhia, vale-se a cada passo da autoridade de um grande número de
gramáticos, tanto pertencentes à antiguidade, como renascentistas, como coetâneos, a
fim de confutar as tese dos preceptistas jesuítas. Entre os primeiros destaca Prisciano;
não se pode saber, contudo, se o consulta directamente ou se toma a informação através de outros autores. Dos gramáticos renascentistas sobressaem Lourenço Valla, Lúcio
João Scoppa, Tomás Linacro, Agostinho Satúrnio, João Despautério e Francisco Sánchez
1 Consultámos a Segunda Impressaõ (Coimbra, Luis Seco Ferreira, 1739). A Resposta – cuja finalização data o autor de 9 de Agosto de 1728 –, como é óbvio, centra as suas críticas exclusivamente na
Explicação das partes da oraçaõ de Sousa.
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de las Brozas, se bem que é aos dois últimos que se refere mais frequentemente. Em
todo o caso, valoriza de forma diferente a concepção sintáctica de cada um deles: a julgar pelo Prologo ao leitor e pela Advertencia aos curiosos, poder-se-ia pensar que
Manuel Coelho de Sousa vai adoptar como principal referência o Brocense, a quem cita
com assiduidade, uma dessas vezes a propósito da natureza da gramática:
Devem entender os curiosos que o mais seguro e principal fundamento para a certeza
da Grammatica he a razaõ quando esta se funda em principios certos [...], como diz o Brocense, lib. 1, p. 5: Usus sine ratione non movetur, alioquin abusus non usus dicendus erit,
fica indubitavel que só a razaõ he o principal fundamento da certeza desta Arte (1729: I, 11).

No entanto, à medida que avança a obra, o autor distancia-se claramente da teoria
contida na Minerva seu de causis linguae latinae, mas não do tom que nela utiliza o
Brocense, porquanto Sousa redige a sua obra num estilo altaneiro e irónico que por
vezes raia o sarcasmo. Pelo contrário, os Commentarii grammatici de Despautério
podem-se considerar, como se terá ocasião de comprovar seguidamente, como uma
das principais fontes do Exame da syntaxe.
Dos gramáticos do século XVII citados destacam os seguidores e comentadores
europeus da grammatica sanctiana, como Gerardo Juan Vossio e Jacobo Perizonio
(Breva-Claramonte, 1980: 357-358); dos contemporâneos, devemos sublinhar a importância, pelo número de citações, do jesuíta madrileno Juan García de Vargas, autor da
Elucidata grammatica latina ad strictam artem redacta (Madrid, 1711) e de um
ensaio contra o Brocense intitulado Antibrocensis crisis sive iudicium de Francisci Sanchez Brocensis Minerva, incluído na miscelânea que finaliza o anterior tratado. Para
certos aspectos, Sousa baseia-se na doutrina gramatical de García de Vargas, se bem
que em numerosas passagens se afasta e o critica (Ponce de León, 2005). De certos trechos da obra, por outro lado, desprende-se uma leitura – crítica, como teremos oportunidade de observar – da Grammaire générale et raisonnée (París, 1660) de Antoine
Arnauld e Claude Lancelot (Padley, 1976: 219-259) – obra cujos fundamentos teóricos
foram bem acolhidos no século XVIII português (Vilela, 1982: 421-424; Gonçalves,
1997, 46) –, ou ainda dos primeiros seguidores desta em Portugal, como Jerónimo Contador de Argote e as suas Regras da lingua portugueza, espelho da latina (Lisboa,
1721) (Fávero, 1996: 182-183; Schäfer-Priess, 2001: 133; Fonseca, 2002: 21), autor a que
Sousa em nenhum momento alude.

2.3. Teoria sintáctica
O ponto de partida, na concepção sintáctica do Exame da syntaxe, está determinado por uma separação nítida entre a sintaxe perfeita – ou constructio iusta, aquela
que se rege pelos princípios gramaticais – e as figuras de construção, procedimentos
que provocam numerosas excepções na relação dos constituintes e que os autores costumavam agrupar na constructio figurata. Mas, para Sousa, estas não devem ser incluídas na descrição sintáctica. De facto, diferentemente da generalidade dos gramáticos,
por assim dizer, normativistas, Sousa denuncia que estes – e, logicamente, está-se a
referir aos padres jesuítas aludidos – mancharam os preceitos sintácticos das suas Artes,
comentários e cartapácios de inumeráveis excepções que correspondem, na realidade,
a figuras de construção pois:
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os Grammaticos –defende Sousa– inventaraõ as que chamaõ figuras, para que, conservando o vigor das suas regras, podessem dar sahida a alguns Latins dos Authores repugnantes às mesmas figuras, de sorte que nem estas ficassem offendidas, nem reputado por erro
este particular uso dos Authores, contra o qual naõ podiaõ prevalecer as regras [...]. Esta he a
razaõ porque os Grammaticos separaraõ a Syntaxe Perfeita da Figurada, porque para Figurada
naõ ha regras, antes esta he repugnante às regras da Perfeita, e como tal se naõ deve seguir
nem imitar, porque as que os Grammaticos chamaõ figuras, e os Gregos Schemata [...] he hum
uso muy diverso do que se deve seguir [...]. Do que fica dito se vê manifestamente que nos
naõ he licito usar na Grammatica de figuras, cuja noticia só nos serve para de algum modo
darmos sahida a algum particular uso que encontrarmos nos Authores Latinos, a que naõ
acharmos razaõ Grammatical nas regras da perfeita Syntaxe [...]. Toda esta explicação me pareceo necessaria, para mostrar o quanto he diversa a Construcçaõ Figurada da Perfeita, porque
os mesmos Grammaticos, sem embargo de terem dito tudo o que tenho repetido, ampliaraõ
tanto a jurisdicçaõ das figuras, que confundiraõ as suas mesmas regras, de sorte que apenas
poderemos hoje proferir duas palavras em Latim, que naõ seja figurado [...] (1729: I, 18-20).

À luz das afirmações apresentadas, na opinião de Sousa, a concepção sintáctica da
grande maioria dos gramáticos parte de um pressuposto falso, pois confunde de forma
arbitrária as regras próprias da sintaxe com certos mecanismos que Sousa considera
alheios a estas; o autor, pelo contrário, considera que os princípios devem fundar-se na
razão gramatical, que dista em grande medida – vê-lo-emos mais adiante – da ratio
logica defendida pelos autores afectos à gramática geral. Por conseguinte, um dos
objectivos ao longo de toda a obra resumir-se-á a depurar os preceitos de excepções
provocadas pelas referidas figuras.
Mas Sousa não se limita a criticar incisivamente os gramáticos jesuítas; no seguimento dessa crítica, oferece a sua proposta de tipologia sintáctica segundo o grau de
adequação ou de aceitabilidade ou segundo a sua deficiente construção:
Para melhor intelligencia da Syntaxe, ainda que os Grammaticos a dividem só naquellas
duas partes mencionadas, nós a devemos dividir em tres, a saber, Perfeita, Aspera e Figurada.
Construcçaõ Perfeita he aquella, cujo uso está confórme com as regras e cujo contexto observa
o methodo mais suave e mais commum. Construcçaõ Aspera he aquella que estando confórme com as regras, o contexto della he taõ repugnante ao uso commum que faz a Oraçaõ
dura e mal soante. Construcçaõ Figurada he aquella que totalmente se aparta das regras, de
sorte que parece solecismo. Da primeira devemos usar, da segunda podemos usar, da terceira
nem devemos nem podemos usar, mas só ter della as noticias necessarias, para a conhecermos, quando nos Authores a encontrarmos (Ibid.: I, 22-23).

A referida concepção não supõe uma novidade no contexto gramaticográfico, na
medida em que retoma a estruturação da sintaxe em praeceptiua, permissiua e prohibitiua – no Renascimento, defendida entre outros por João Despautério (1537: 211) –,
se bem que nos parece peculiar a interpretação que leva a cabo da sintaxis prohibitiua, porquanto a faz corresponder com a figurada ou, por outras palavras, com o solecismo, conceitos que, na proposta de Sousa, parecem identificar-se na descrição gramatical. Assim, a omissão de certos constituintes no discurso não pode dever-se à sintaxe figurada (i. e. ao solecismo), porquanto não produzem agramaticalidade na oração:
Todas as vezes que para a perfeita intelligencia do contexto da Oraçaõ naõ for necessaria a expressaõ de algumas dicçoens, póde ser mayor o numero das partes occultas, sem por
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isso ser o Latim figurado, v. g. Tu vidisti patrem tuum et ego meum. Este Latim naõ he figurado, quia non habet faciem soloecismi; e com tudo nelle naõ só está occulto o verbo vidi,
senaõ tambem o substantivo patrem, porque a verdadeira intelligencia he Tu vidisti patrem
tuum et ego vidi patrem meum; porem como para a tal intelligencia naõ he precisa toda esta
expressaõ de palavras, naõ sera Latim figurado, ainda que fiquem occultas as sobreditas, e he
principio certo, naõ só na Grammatica da lingua Latina, mas de todas as demais poderse
occultar qualquer dicçaõ, quando ex dictis facile intelligitur (Sousa, 1729: I, 26).

O referido argumento poderia levar-nos à conclusão de que o Exame da syntaxe
se guia pelos postulados da grammatica sanctiana. Não há dúvida de que, em certas
passagens, Sousa se vale da doutrina de Sánchez de las Brozas, sobretudo no livro I;
por exemplo, por altura de fundamentar a sua tese sobre a concordância de um adjectivo com substantivos de diferentes géneros (Ibid.: I, 76-77), ou a propósito dos denominados uerba personalia modi infiniti:
Nesta regra chamaõ os Padres Vellez e Manoel Alvares pessoal ao verbo do modo infinito [...], o que naõ póde ser, porque o verbo pessoal he aquelle, que tem todas as pessoas
em ambos os numeros [...]. E o verbo do modo infinito nem tem nem determina pessoas, e
he taõ rigorosamente impessoal, que muitos Grammaticos affirmaõ que só os verbos do modo
infinito saõ os verdadeiros impessoais, como traz Sanches na sua Minerva, p. 61 e 62 (Ibid.:
I, 133).

Também se detecta no livro III, a respeito de certas elisões de substantivos que
regem os genitivos explicados, na gramática tradicional, como regime do verbo (Ibid.:
III, 13).
Não há dúvida, pois, de que Sousa, para certas questões, se vale da Minerva. No
entanto, trata, já no Livro I, de se demarcar do humanista estremenho, mesmo quando
adopta claramente parte das suas teses, como o problema sobre a concordância do
relativo situado entre dois substantivos:
Se os Grammaticos tiverão feita esta observaçaõ [a obrigatória concordância do relativo
com o substantivo que lhe sucede], he certo se naõ veriaõ taõ embaraçados na intelligencia
desta Grammatica, como se vê em Sanches Brocense de relat. Construct., pag. 150, onde traz
varios exemplos, cuja Construcçaõ quer seja Figurada, porque naõ entendeo esta Grammatica,
por mais que se jacte de observador dos Authores e das causas e razoens grammaticaes (Ibid.:
I, 115).

E é que, com efeito, o referido anteriormente sobre o papel das denominadas figuras de construção na concepção sintáctica tem repercussões decisivas no pensamento
linguístico do autor e, por conseguinte, não se pode, de forma alguma, afirmar que
Manuel Coelho de Sousa seja um dos sanchistas que atiçaram a já aludida polémica
sobre a Arte alvaresiana, entre os quais destacam os eruditos Luís António Verney e
António Pereira de Figueiredo (Rodríguez Aniceto, 1931: 238-242; Barajas, 1985: 81-114;
Ponce de León, 2004a: I, CV-CXII). Parece que Sousa trata de achar caminhos para a descrição sintáctica para além da gramática tradicional e da doutrina sanchista, à maneira,
paradoxalmente, de um gramático jesuíta madrileno que anos antes tinha dado à
estampa uma Arte de gramática; referimo-nos à Elucidata grammatica latina ad strictam artem redacta (Madrid, 1711) de Juan García de Vargas, obra que, como já se indicou acima, Sousa estudou atentamente e que cita com assiduidade, a ponto de lhe
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dedicar em exclusivo uma extensa crítica nas últimas seis páginas do livro I, na que na
verdade transparece a dívida do sintaxista português para com a doutrina do jesuíta
espanhol (Ponce de León, 2004b; id., 2005).
Mas onde se observa um decisivo distanciamento da gramática sanctiana é na denominada construção transitiva dos nomes e na sintaxe verbal. Em relação à primeira, Sousa
confirma a regência, para adjectivos ou substantivos, do dativo ou do ablativo; é o caso
do ablativo regido pelo comparativo (Sousa, 1729: II, 216-221), para cuja construção o
Brocense defende a elisão da preposição prae (1995[1587]: 176, 560-562). No atinente à
construção dos verbos, a teoria do gramático português, pese embora o que poderíamos
deduzir do título atribuído ao livro II – De constructione transitiua uerbi neutri –,
dista ainda mais da dos sanchistas, porquanto defende a seguinte classificação verbal:
Assim se debe dizer que ha cinco modos de transiçaõ, porque de cinco modos suspendem os verbos; a saber, transiçaõ debil, imperfeita, perfeita, vehemente, vehementissima.
Transiçaõ debil he a dos verbos, cuja suspensaõ cahe inmediatamente sobre alguma preposiçaõ, v. g. eo, uenio [...], os quaes todos rogorosamente suspendem, porque as suas significaçoens naõ paraõ em si mesmas, ficando o entedimento satisfeito sem esperar por alguma coisa
mais [...]. Transiçaõ imperfeita he a dos verbos neutros ou depoentes que pedem genitivo,
dativo ou ablativo; chama-se esta transiçaõ imperfeita assim, porque naõ tem perfeita actividade, de sorte que se lhe possa dar accusativo, como porque naõ póde formar passiva pessoal e a impessoal, que em alguns verbos neutros póde formar, fica com a imperfeiçaõ de lhe
faltar o nominativo, que he o principal fundamento da Oraçaõ. Transiçaõ perfeita he a dos
verbos que pedem hum só accusativo, sem que necessitem de outro algum caso, para complemento da sua transiçaõ, porque com hum só accusativo fica satisfeita a sua suspensaõ [...].
Transiçaõ vehemente ou mais que perfeita he a dos verbos, cuja significaçaõ tem tal força,
que ainda depois de lhes darem acusativo, naõ fica satisfeita a sua suspensaõ e lhes he necessario mais algum caso, por ficar ainda o entendimento suspenso, esperando por alguma coisa
mais, ou seja genitivo, ou dativo, ou ablativo seco ou acompanhado com a preposiçaõ a uel
ab uel ex uel de [...]. Transiçaõ vehementissima he a dos verbos, cuja significaçaõ he com tal
excesso activa, que naõ se satisfazendo com hum só accusativo, passa a reger dous de cousas
diversas, como se vê em doceo, rogo [...] (Sousa, 1729: III, 7-8).

Como se vê, é total a discordância com a doutrina sanctiana, que advoga a atribuição de um acusativo a todos os verbos e a elisão de uma preposição ou de um substantivo naqueles que supostamente regem ablativo ou genitivo respectivamente (Clérico,
1982: 45-47; Breva-Claramonte, 1983: 210). Pelo contrário, Sousa desenvolve a proposta
de João Despautério (1537: 349), que retoma dois séculos mais tarde – mas poucos
anos antes da publicação do Exame da syntaxe – Juan García de Vargas (1711: 108).
Assim sendo, para o gramático luso, os verbos podem, para completar a sua significação, requerer um substantivo não necessariamente no caso acusativo2, mas sim no
ablativo ou genitivo e, pelo que se vê, em certos casos pode chegar a subcategorizar
um sintagma preposicional, que poderia surgir a par de um sintagma nominal. A transitividade verbal, portanto, é assumida num sentido lato. Por outro lado, a construção
sintáctica de um verbo pode ficar determinada pela sua variação semântica. Dependendo
desta, um verbo em certos contextos pode ser activo e noutros, no entanto, neutro.
2 “Do que fica dito se colhe que nem sempre he accusativo o caso sobre que cahe a suspensaõ dos
verbos, porque este se deve regular segundo a natureza da transiçaõ” (Sousa, 1729: III, 6).
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Confórme a mais perfeita Grammatica, a todos os verbos se lhes daõ aquelles casos que
saõ congruentes às suas significaçoens [...], e por esta causa, quando os verbos mudaõ de
caso, mudaõ tambem de significaçaõ, principalmente quando pela mudança de caso se muda
tambem a especie de verbo, v. g. consulo, por consultar, pede accusativo e he activo; por
attentar pelo bem de alguem, pede dativo e he neutro (Sousa, 1729: 105).

Uma proposta, conforme se observa, muito afastada das teses do Brocense, contra
quem lança, a propósito da atribuição de um nominativo cognato para todos os impessoais passivos, uma extensa diatribe – à maneira da Antibrocensis crisis de Vargas –
(Sousa, 1729: III, 133-139), que finaliza com a proposta – a fim de defender a natureza
impessoal de ditas formas passivas – de uma extravagante teoria sobre a substantivação dos verbos neutros – paralela à substantivação dos adjectivos – (Ibid.: 143-145).
Por outro lado, em certas ocasiões, Manuel Coelho de Sousa parece ir além da pura
explicação gramatical para aprofundar o conteúdo pragmático de que o falante reveste
os enunciados. Em concreto, delimitam-se, a propósito da rejeição a identificar semanticamente sequências latinas como Ego amo e Ego sum qui amo – em clara referência
aos gramáticos de Port-Royal (1969[1660]: 120) e provavelmente ao teatino Jerónimo
Contador de Argote (1725[1721]: 243) –, os traços pragmático-informativos das correspondências daquelas em Português:
A segunda razaõ porque se enganaõ he por affirmarem que o mesmo he dizer Ego amo
que dizer Ego sum qui amo, porque o sentido destas duas Oraçoens he muy diverso, porque
a segunda particulariza e exclue o que naõ faz a primeira, v. g. quando eu digo Ego sum qui
studeo in hac palestra quero significar que ninguem estuda se naõ eu, e que eu sou só o que
me applico; porém, quando digo Ego studeo in hac palestra naõ me particularizo nem nego
que os demais estudem (Ibid.: I, 38).

Com efeito, o autor está a caracterizar o comportamento pragmático das denominadas construções de clivagem (Mira Mateus et alii, 2003: 685-694) que focalizam a
informação nova para o interlocutor; neste sentido, pensamos que Manuel Coelho de
Sousa é pioneiro da delimitação deste procedimento de relevo focal. Muito provavelmente, à explicação subjaz o convencimento de que as correspondentes estruturas portuguesas também se comportam da mesma forma que as latinas.

2.4. Sobre a língua portuguesa
Ao longo do Exame da syntaxe, não há dúvida de que o Português desempenha
um papel principal, e não só por ser a língua em que se redige a obra – pois desde os
primeiros comentários à Arte alvaresiana que se utiliza também o romance –; torna-se
um instrumento essencial na explicação de certas estruturas gramaticais e, portanto,
decisivo para o ensino da língua latina. Assim, por exemplo, o discente aprenderá mais
facilmente os verbos que regem ablativo se se auxiliar das marcas sintácticas correspondentes em Português:
Além dos verbos que estaõ nos versos desta regra, traz o Padre Vellez no Scholio 20
huma grande quantidade delles, que pedem ablativo, e para que no estudo destes se naõ
canse a memoria dos curiosos, basta só que se lembrem das particulas que já disse servem de
sinaes para conhecer este caso, as quaes se seguem inmediatamente às significaçoens dos verbos que o regem, e saõ as seguintes ‘nos’, ‘no’, ‘nas’, ‘na’, ‘em’, ‘com’, e também as particulas
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‘dos’, ‘do’, ‘das’, ‘da’, ‘de’ quando se seguirem depois de adjectivos ou verbos que significarem ablaçaõ, indigencia, separaçaõ ou privaçaõ (Sousa, 1729: III, 122).

Ou compreenderá melhor o genitivo dependente do nome:
Quando na oraçaõ vierem dous nomes substantivos pertencentes a cousas diversas e
sobre hum delles cahir alguma destas particulas, ‘dos’, ‘do’, ‘das’, ‘da’, ‘de’, sem que seja regido
por algum verbo, preposiçaõ ou alguma regras particulares de syntaxe este tal se porá em
genitivo (Ibid.: II, 10-11).

Tal explicação, para além do mais, fundamenta-se numa minuciosa descrição dos
valores da preposição “de” em contraste com as correspondências latinas (Ibid.: II, 6-8). Por outra parte, os referidos comentários têm interessantes repercussões na descrição da língua portuguesa, porquanto, a partir do contraste, se delimitam as estruturas
sintácticas capazes de produzir, pela colocação dos constituintes, ambiguidade semântica. Com o fim de esclarecer a função sintáctica de certos complementos preposicionais introduzidos por “de”, o autor reflecte sobre a dependência dos sintagmas em Português. Toma-se como ponto de partida a oração Pedro recebeo dinheiro de Antonio:
Nesta Oraçaõ ou queremos dizer que Pedro recebeo dinheiro de Antonio, porque Antonio lho deu, ou que Pedro recebeo dinheiro de Antonio, porque este dinheiro era de Antonio ou lhe pertencia, e naõ que Antonio lho desse. Se usamos do primeiro sentido, ambos os
substantivos pertencem e saõ regidos pelo verbo, e diremos Petrus accepit pecuniam ab Antonio [...]; porém, se usamos do segundo sentido, entaõ o substantivo sobre que cahe a particula ‘de’ he regido pelo outro substantivo e se deve pôr em genitivo, dizendo Petrus accepit
pecuniam Antonii. Porém, no primeiro sentido, como ambos os casos saõ regidos pelo verbo,
póde qualquer dos substantivos estar inmediato a elle sem Anastrophe, ou conversaõ de palavras na lingua Portugueza, porque sem alterar a ordem destas podemos dizer ‘Pedro recebeo
dinheiro de Antonio’ ou ‘Pedro recebeo de Antonio dinheiro’, o que naõ póde succeder no
segundo sentido, por naõ pertencerem ambos os substantivos à regencia do verbo, e por isso
no tal sentido naõ poderemos dizer sem Anastrophe no nosso idioma ‘Pedro recebeo de Antonio dinheiro’, porque naõ sendo Antonio o que deu o dinheiro, se naõ só o senhor delle, a
ordem direita das palavras he ‘Pedro recebeo dinheiro de Antonio’ e naõ ‘de Antonio dinheiro’
(Ibid.: II, 28-29).

Parece claro que Sousa parte do contraste entre o Latim e o Português para tratar
de distinguir, perante a ambiguidade semântica, as relações sintácticas dos complementos subcategorizados pelo verbo português. Não restam dúvidas de que a análise
sintáctica transcende as barreiras da gramática latina para centrar-se na descrição da
portuguesa3.

3. Considerações finais
Os tratados gramaticais de Manuel Coelho de Sousa supõem o contraponto gramatical a várias gerações de tratadistas que explicaram e verteram para o Português os De
institutione grammatica libri tres, incorporando, em não poucos casos, aspectos teó3 Pese embora o presente trabalho versar sobre a obra sintáctica editada de Sousa, julgamos oportuno referir-nos ao facto de que Sousa noutras obras dedica amplas passagens à descrição do Português.
Tal acontece na Explicação das partes da oração, onde se apresentam e analisam as classes de palavras
em Português (Sousa 1721: 17-28).
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ricos ausentes no manual alvaresiano. A este respeito, Sousa erige-se como pioneiro –
e especialmente o seu Exame da syntaxe – na crítica sistemática e generalizada de que
foi objecto a Arte de Manuel Álvares até 1759, ano da expulsão dos jesuítas. Mas o
objectivo de Sousa, pelo menos no que se refere à sintaxe, não se limita à mera crítica:
conforme vimos, após a refutação das regras e das opiniões dos preceptistas da Ordem
inaciana, passa-se, no Exame da syntaxe, às propostas teóricas, cuja finalidade principal é a superação daquelas. Seja como for, um exame atento das observações sintácticas de Sousa mostra que o alvo da crítica não são só os gramáticos portugueses jesuítas: a sua postura parece-nos peculiar no contexto gramaticográfico da primeira metade
do século XVIII, porquanto se distancia decisivamente da gramática geral defendida por
Francisco Sánchez de las Brozas e os seus comentadores europeus, posição esta que
também o diferencia dos tratadistas portugueses que refutarão, anos mais tarde, os
pressupostos teóricos e pedagógicos dos De institutione grammatica libri tres.
Por outro lado, ao longo do presente estudo foi posto em evidência o decisivo
papel que desempenha, na obra de Sousa, a língua portuguesa, não só como procedimento metodológico – pese embora o juízo negativo de Luís António Verney no que
se refere à “antipedagógica” utilização da língua do Lácio para a apresentação dos preceitos (1949[1746]: I, 143-144)4 –, mas também, em abundantes passagens desta, como
objecto de análise sintáctica. Por tudo isto, parece adequado considerar o Exame da
syntaxe como um testemunho singular na teoria sintáctica do Latim –assim como na do
Português – que se desenvolve ao longo do século XVIII em terras lusas.

4 A crítica de Verney incide na Explicação das oyto partes da oração; em todo o caso, tal defeito
poder-se-lhe-ia apontar também no Exame da syntaxe.
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Da(s) cultura(s) de ensino ao ensino
da(s) cultura(s) na aula
de Língua Estrangeira
“L’homme est essentiellement un être de culture.”
(Cuche, 1996: 3)
“As línguas são o algoritmo da comunicação entre os povos. Mas, mais do que
isso, são sobretudo o instrumento de acesso ao coração das outras culturas e à
empatia intercultural.” (Carneiro, 2001: 79)
“Learning about teachers’ working lives is a continuous process of unending
discovery.” (Hargreaves, 1994: xiii)

1. A escola e as culturas de ensino
Dado que “em Portugal (...) vivemos hoje um importante momento de viragem que
tem trazido para o centro das atenções e da acção política o estabelecimento de ensino
enquanto espaço privilegiado de intervenção e o professor enquanto profissional que
constrói a sua própria realidade e gere autonomamente o seu próprio espaço de acção”
(Lima, 1998: XIII), parece-nos pertinente a defesa de uma “nova” maneira de repensar
o papel que a cultura de ensino e o ensino da cultura desempenham no desafio de
qualidade e de competitividade que a Europa anseia e que marcam já a realidade dos
países que assumem que o desenvolvimento da educação e da economia andam a
par.1
As culturas de ensino fornecem um contexto no qual as estratégias específicas
de ensino são desenvolvidas, sustentadas ou preferidas, ao longo do tempo, de modo
relativamente invariável, pois elas “compreendem as crenças, valores, hábitos e formas
assumidas de fazer as coisas em comunidades de professores que tiveram de lidar com
1

Cf. Finlândia, Suécia e Dinamarca, por exemplo.
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exigências e constrangimentos semelhantes ao longo de muitos anos” (Hargreaves,
1998: 185).
Aceitando como marco teórico de referência que a cultura de ensino transmite aos
jovens e inexperientes professores principiantes as soluções historicamente geradas e
colectivamente partilhadas numa comunidade, ajudando a conferir sentido, apoio e
identidade aos professores e ao seu trabalho, estamos conscientes, enquanto formadoras de professores2, que a manutenção das crenças, dos valores e das atitudes conseguidos durante a formação inicial dos docentes depende de mudanças prévias ou paralelas nas formas de os professores se relacionarem com os seus colegas, isto é, depende
das culturas docentes (Hargreaves, ibidem). “Compreender a forma destas culturas é,
pois, entender muitos dos limites e das possibilidades de desenvolvimento dos docentes e da mudança educativa” (Hargreaves, ibidem: 187).
Sabendo que a balcanização (Hargreaves, ibidem) continua a ser um traço distintivo dominante das escolas secundárias contemporâneas, mesmo daquelas que estão a
esforçar-se por se tornarem organizações mais inovadoras e que a formação de professores assenta, ainda, numa cultura de individualismo (Lima, 2003), urge contribuir
para que os professores de línguas sejam actores de mudança, numa sociedade multicultural3 que deve, com urgência, promover o “reconhecimento da diferença e do
direito à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum para além
de diferenças de vários tipos” (Santos (org.), 2004: 25) e isto, a começar nas próprias
escolas. Com efeito,
Se a balcanização significasse simplesmente trabalhar e viver em grupos mais pequenos,
então poder-se-ia imaginar que o antídoto para ela seria, ou o individualismo, ou a ligação comunitária, ao nível global da escola. Mas a balcanização (...) adquire contornos mais complexos,
com fronteiras fortes e duradouras, identificação pessoal com os territórios por elas delineados
e diferenças de poder e de status entre tais territórios (...) [Por isso,] escolas secundárias desbalcanizadas exigirão lutas activas e contínuas no sentido de se estabelecer algum equilíbrio (...)
Trata-se de uma questão que se estende claramente para além da própria escola, considerada
individualmente, para abarcar a comunidade educativa e social (Hargreaves, ibidem: 267/8).
2 Estamos ligadas, desde 1988, à Formação Inicial de Professores de Língua Estrangeira, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Concomitantemente, temos vindo a desenvolver investigação
– relacionada com a formação inicial de professores e com o desenvolvimento da autonomia – (cf., a
título de exemplo, Bizarro, Rosa, 2003, Aprendizagem em Francês Língua Estrangeira – Contributos
para a Educação no século XXI, Tese de doutoramento, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do
Porto e Braga, Fátima, 2001, Formação Inicial e Práticas Curriculares de Professores Principiantes, Dissertação de Mestrado, Braga, Universidade do Minho).
3 Ao adoptarmos, neste texto, o termo ‘multicultural’ como caracterizador da sociedade em que vivemos, afastamo-nos da perspectiva eurocêntrica com que vários autores marcam semanticamente este
termo (Bharucha, 2000) ou do entendimento que dele é feito como nova forma de racismo, em que o
respeito pela especificidade do Outro é tido como uma forma de afirmar a sua própria superioridade
(Zizek, 1997). Servir-nos-emos deste termo para equacionar uma realidade que congrega migrantes (forçados ou subordinados) e “indivíduos e comunidades que resistem à ‘migrância’ na base de outras lealdades e laços com a família, tradição, comunidade, língua e religião que nem sempre são traduzíveis
para as normas do individualismo liberal” (Bharucha, ibidem: 7), na qual uns e outros contribuem na
construção do processo de constituição de objectos, configurações e identidades emergentes pelo relacionamento (pacífico e/ou conflituoso) de todos os seus membros e grupos, onde o espaço ‘entre’ (inbetween, como é designado por Bhabha, 1994) e não o da ‘inclusão’ saia reforçado. Neste sentido, ‘multicultural’ aproxima-se, no nosso discurso, do conceito de ‘intercultural’ (Santos (org.), 2004).
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Outrora e sempre país de emigrantes na busca, de um modo geral, de melhor qualidade de vida, Portugal vê-se, nos nossos dias, procurado como país de acolhimento
por numerosos imigrantes (dos PALOP’s, do Leste da Europa e do Brasil, entre outras
proveniências).
Há três décadas apenas, no contexto de isolamento que, durante muitos anos,
caracterizou Portugal, a nossa história colectiva mostrava duas únicas formas de interacção com os cidadãos do mundo: viver lá fora (de acordo com as regras da cultura
que nos recebia) ou colonizar (de acordo com as regras que tínhamos cá dentro).4
No entanto, visto que cada vez estamos menos sós na Europa e no Mundo e que
o novo contexto mundial impõe mudanças na tradicional perspectiva unilateral que
sempre tem caracterizado a nossa cordial relação com o Outro, conceitos como democracia, negociação e multidiversidade estão presentes na sociedade portuguesa, em
geral, e é suposto estarem presentes na vida diária das nossas escolas, em particular.
Conferindo sentido, apoio e identidade aos indivíduos, dentro e fora da escola, a
cultura é, em sentido individual ou colectivo, um bem a partilhar e a desenvolver. Hargreaves (1994/ 1998) fala de conteúdo e de forma das culturas. O conteúdo, ou atitudes substantivas, são os valores, as crenças, os hábitos, os pressupostos e os modos de
fazer as coisas que um grupo partilha. A forma diz respeito aos padrões de relacionamento e de associação entre pares. Deste modo, as mudanças de crenças, de valores e
de atitudes que ocorrem num grupo podem depender de mudanças prévias ou paralelas nas formas de os seus elementos se relacionarem, pelo que compreender a forma
das culturas é vital para a compreensão das possibilidades de desenvolvimento e de
mudança educativa.
Quando a escolaridade é obrigatória – como acontece nos regimes democráticos –
o sistema educativo torna-se uma "encrucijada de culturas" (Pérez Gómes, 1998: 11),
uma instância de mediação cultural entre significados, sentimentos e condutas, na
busca de um espaço-outro, onde o diálogo, mas também o conflito são geradores de
novas dinâmicas de actuação.

2. A escola, uma encruzilhada de culturas
Torres Santomé (2000) salienta que a escola é um universo composto por pessoas
com diferentes perspectivas e que assumir esta ideia obriga a reconhecer o esforço de
busca de situações de debate e de colaboração nas escolas para se poder chegar a acordos vinculativos que permitam construir projectos educacionais, onde valores como o
respeito pelos outros, a tolerância e a solidariedade sejam valorizados e pautem o trabalho de cada docente.
Lamentavelmente, não podemos considerar que esta situação seja muito frequente.
Na verdade, as dimensões políticas e éticas são geralmente desvalorizadas em contexto
educativo. Os professores e os alunos continuam mergulhados numa cultura escolar
que está ultrapassada, que impõe modos de conduta, pensamentos e relações próprios
"de la institución que se reproduce a sí misma, con independencia de los cambios radi4 Esta é uma realidade que se revê em múltiplos ditados populares, que retratam a visão unicultural que tradicionalmente temos da nossa relação com o Outro: “Na terra onde fores ter, faz como vires
fazer”/ “Em Roma, sê romano”.
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cales que se provocam en el entorno" (Pérez Gómes, ibidem: 11). A escola identificase, ainda e sobretudo, com uma função social reprodutiva (Bourdieu & Passeron, 1970)
em vez de educativa.
É, contudo, urgente que a escola, face à alteração da configuração do espaço e do
tempo, assim como das relações económicas, sociais, políticas e culturais, se torne um
local de fenómenos de socialização e de educação, compreendida por referência ao
conceito de cultura. A escola terá, assim, uma "configuración sistémica, carácter indeterminado y ambiguo, abierto a la interpretación, naturaleza implícita de los contenidos, relevancia vital de sus determinaciones, ambivalencia de sus influjos, que representan tanto plataformas que abren posibilidades como marcos que restringem perspectiva" (Pérez Gómes, ibidem: 16). Com efeito, as diferentes culturas que se cruzam
na escola “impregnan el sentido de los intercambios y el valor de las transacciones simbólicas en medio de las cuales se desarrolla la construcción de significados de cada
individuo" (Pérez Gómes, ibidem: 16), transformando-a num espaço ecológico de cruzamento de culturas cuja responsabilidade específica é a "mediação reflexiva" (Pérez
Gómes, ibidem: 17). É esta responsabilidade que a distingue de outras instâncias de
socialização e lhe confere identidade e autonomia, pois enquanto local de cruzamento
de culturas, "vivo, fluido y complejo" (Pérez Gómes, ibidem: 17), a escola faz com que
este conhecimento do Outro caracterize a natureza, o sentido e a consistência daquilo
que os alunos e as alunas aprendem na sua vida escolar.
Já que as diferentes culturas interactuam no espaço escolar, o seu conhecimento pode
ajudar-nos a clarificar o conjunto de factores que condicionam os processos de ensino
e de aprendizagem e que normalmente se incluem no conceito de currículo oculto
(Torres Santomé, 1995, Apple, 1989). Vejamos, então, a que culturas nos estamos a referir.

2.1. Cultura crítica, cultura social e cultura institucional
As culturas que se cruzam nas escolas são a cultura crítica, a cultura social e a cultura institucional. Apesar de a linha pós-moderna de pensamento, que na actualidade
se vem afirmando, recusar as distinções que a seguir poremos em relevo, dado rejeitar
o conhecimento universal e racionalista, recorremos a elas por entendermos que viabilizam uma descodificação conceptual e se podem tornar num instrumento teórico e
numa linha de análise que abre horizontes para a indagação dos fenómenos que configuram a vida nas aulas e na instituição educativa.
Na verdade, só operando esta distinção poderemos fazer opções pedagógicas que
conduzam, como preconiza Tadeu da Silva, a “propostas educacionais alternativas que
postulam um currículo centrado nas variadas tradições culturais dos estudantes ou uma
pedagogia que leve a sério a cultura do cotidiano” (Silva, 1993: 124).

2.1.1. A cultura crítica
A cultura crítica é constituída pelas propostas apresentadas pelas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; é a “alta cultura”, a cultura intelectual, o "conjunto de significados y producciones que en los diferentes ámbitos del saber y del hacer han ido
acumulando los grupos humanos a lo largo de la historia (...) [que] evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo y es diferente para los distintos grupos humanos" (Pérez
Gómes, ibidem: 19).

826

DA(S) CULTURA(S) DE ENSINO AO ENSINO DA(S) CULTURA(S) NA AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Durante séculos tida como a cultura de referência, cujo conhecimento determinava,
de modo inequívoco, o sucesso profissional e social do indivíduo, este tipo de cultura
conhece, na presente época, momentos de instabilidade acentuada.5
A situação de crise que a cultura intelectual vive na actualidade influencia a escola,
ao provocar nos professores uma "clara sensación de perplejidad, al comprobar cómo
se desvanecen los fundamentos que, con mayor o menor grado de reflexión y consciente aceptación, legitimaban al menos teóricamente su práctica" (Pérez Gómes, ibidem:
19). É que, com a cultura científica, é também o modelo de racionalidade que regeu a
sociedade ocidental que se desvanece perante as catástrofes e a hostilidade que marcaram a história da humanidade no século XX. Desmoronaram-se
la modernidad, la idea de progreso linear e indefinido, la productividad racionalista, la
concepción positivista, la tendencia etnocéntrica y colonial a imponer el modelo de verdad,
bondad e belleza propio de occidente como el modelo superior, y la concepción homogénea
del desarrollo humano que discrimina y desprecia las diferencias de raza, de sexo y de cultura (Pérez Gómes, ibidem: 20).

Esta cultura consubstancia, porém, ainda de modo marcante, os currículos das nossas escolas.

2.1.2. A cultura social
Constituída pelos influxos oriundos dos valores hegemónicos do cenário social, a
cultura social é “al conjunto de significados y comportamientos hegemónicos en el contexto social, que es hoy indudablemente un contexto internacional de intercambios e
interdependencias" (Pérez Gómes, ibidem: 79). É composta pelos valores, normas,
ideias, instituições e comportamentos que dominam as relações humanas nas sociedades democráticas sujeitas às leis do livre mercado.
A cultura social "es la ideología cotidiana que corresponde a las condiciones económicas, políticas y sociales de la postmodernidad [...] sus contenidos se difunden y se
asimilan por la vía de la seducción, persuasión o imposición" (Pérez Gómes, ibidem:
79). A cultura social é, por conseguinte, a ideologia que a condição pós-moderna
requer e que lhe serve de justificação e de legitimidade.
A sua mutabilidade constitui um dos traços característicos e a escola é dela um vigoroso exemplo, embora pareça, com frequência, esquecê-lo.

2.1.3. A cultura institucional
A cultura institucional representa as pressões presentes nos papéis, normas, rotinas
e rituais próprios da escola como instituição social específica. Compreender a cultura
institucional da escola exige uma relação entre os aspectos macro e micro, entre a política educativa e as interacções peculiares que definem a vida da escola.
É também necessário, neste ponto, referirmo-nos à cultura académica: o conjunto
de significados e comportamentos cuja aprendizagem se pretende provocar nas novas
gerações através da instituição escolar e que se concretiza no currículo.
5 Refira-se, a título de exemplo, as questões da clonagem ou as incertezas introduzidas na avaliação
da lei da relatividade.
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O problema fundamental que a cultura académica levanta é o de saber qual a sua
virtualidade para provocar aprendizagem relevante: porque é que são tão difíceis e efémeras as aprendizagens académicas na escola, quando, na generalidade, os indivíduos
são excelentes e ávidos aprendizes intuitivos na vida quotidiana?
A resposta a esta questão prende-se com o facto de a instituição escolar ser muitas
vezes vista como uma entidade artificial, distante da vida, configurada para provocar
aprendizagens abstractas e distantes dos intercâmbios da vida quotidiana. Prende-se
com a descontextualização da aprendizagem disciplinar, que rompe com todos os
requisitos e hábitos adquiridos na aprendizagem da vida quotidiana. É que as ferramentas conceptuais, como quaisquer outras, só são verdadeiramente compreendidas
mediante a sua utilização prática, na análise e compreensão de problemas reais, dentro
de uma determinada cultura. Como afirma Pérez Gómez, com base em Bernstein, “el
problema radica en la distancia entre el contexto de producción y utilización de los
conceptos disciplinares y el contexto de reproducción o aprendizaje académico de los
mismos” (Pérez Gómez, ibidem: 254).
O problema do insucesso da escola não parece, assim, estar na falta de «motivação»
para aprender, mas na necessidade de reconceptualizar as tarefas de aprendizagem
dentro da cultura da comunidade onde tais ferramentas e conteúdos adquirem o seu
significado partilhado e negociado, ao serem usados na prática quotidiana. Por outro
lado, mas no mesmo sentido, o problema está em como construir a cultura da escola
em virtude da sua função social e do significado que ela deve ter como instituição na
comunidade social. O importante é que os alunos se impliquem nos campos do saber
e que vivam um cenário cultural que os estimule.
Quando la estructura académica y social de la escuela ofrezca un contexto de vida e interacciones, educativo en sí mismo, por ser significativo y relevante, y estar conectado con el
contexto social, el aprendizaje como proceso de enculturación podrá conducir a la adquisición de las herramientas conceptuales necesarias para interpretar la realidad y tomar decisiones. En el aula y en la escuela ha de vivirse una cultura convergente con la cultura social, de
modo que los conceptos de las disciplinas se demuestren instrumentos útiles para comprender, interpretar y decidir sobre los problemas de la vida escolar y de la vida social (Pérez
Gómez, ibidem: 255).

Neste sentido, aproximar-nos-emos, seguidamente, da aula de língua estrangeira, na
convicção de que é um dos espaços, por excelência, onde o cruzar com o Outro assume
particular significado e o conhecimento e o entendimento de diferentes culturas são,
simultaneamente, objectivo, objecto e contexto dos actos de ensino e de aprendizagem.

3. A aula de língua estrangeira: um espaço cultural, por excelência
A aula de língua estrangeira (LE) tem-se definido, ao longo dos tempos, de maneira
diversa, em função de diferentes variáveis, como sejam os objectivos perseguidos, os
métodos de ensino e de aprendizagem utilizados, os públicos de aprendentes a que se
destinam6.
Hoje, ela constitui-se, fundamentalmente, como um espaço de interacção cultural,
onde se evidencia a heterogeneidade das pessoas (professor/a e alunos/as) que a frequen6

Vide, a título de exemplo, Germain, 1993.
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tam, heterogeneidade esta feita de diferenças, mas também da ocorrência de similitudes,
umas e outras detectáveis não só no conhecimento e no uso que se faz/tem da língua
em estudo, mas também no aspecto sócio-relacional que ela instaura, e, ainda, heterogeneidade face aos falantes autóctones da língua estrangeira que é objecto de estudo.
Tendo, no seu próprio gene, a presença do Eu e do Outro, a língua (corpo dinâmico que nos leva a estabelecer e explorar laços de comunicação, preservando a identidade particular de cada um) é, por excelência, resultado e meio de socialização
(Vygotsky, 1962) que, por sua vez, não deixa de, num efeito boomerang, nela se reflectir/ construir. Fruto de convenções (linguístico-culturais) de índole social, o seu uso
colectivo garante-lhe a força necessária da consolidação, da sobrevivência e da necessidade, de que a sala de aula de LE procura dar eco.
Ao ser entendida, simultaneamente, como instrumento de comunicação (inter e
intrapessoal), mas também como sistema de representação,7 a língua é fazedora de cultura, capaz de construir ou destruir relações sociais: “El lenguaje se usa no solo para
aportar información nueva y relevante, o para modificar las creencias del outro; en múltiples ocasiones, lo que se intenta es crear; mantener, mostrar, reforzar o destruir relaciones sociales” (Escandell Vidal, 1996: 131).
Dominar uma LE é, assim, reforçar a sua competência social, o que nem sempre é
conscientemente assumido pelos grupos de aprendentes que frequentam a escola de
hoje, mas que deve ser algo que os professores de LE devem ajudar a construir, na certeza de que ensinar uma língua (nomeadamente, estrangeira) é,
basicamente, una forma de educar el intelecto y la sensibilidad” (Vez (org.), 2002:59), mas
também uma forma de “comprender y reflexionar acerca de nuestra experiência, para dar respuesta a las experiências del mundo que nos rodea, y para comprender, compartir o rechazar las experiencias y puntos de vista de los demás [bem como de] resolver problemas, tomar
decisones, manifestar actitudes… (Vez (org.), ibidem).

Já Lévi-Strauss (1958) estabelece um fio condutor entre língua – pensamento – cultura, enfatizando que:
– a língua é produto da cultura, dado que o seu uso reflecte as características gerais
de uma sociedade, adapta-se a ela e com ela evolui (cf. criação de neologismos);
– a língua é parte integrante da cultura, a par das instituições, das crenças, dos costumes, perspectivando-se como instrumento, mas também como instituição e
como produto social;
– a língua é condição de cultura, já que é graças a ela que a cultura se transmite,
preferencialmente, através da educação, que ajuda, por exemplo, a caracterizar,
equilibrar e desfazer atitudes e representações.
Segundo Galisson (1991), ao definir-se como prática social e produto sócio-histórico, a língua é o melhor meio de acesso à cultura, já que é, simultaneamente, veículo,
produto e produtor de todas as culturas. Ela é:
7 “Como instrumento de comunicación específico del ser humano, el lenguaje nos capacita para el
intercambio de información, tanto de tipo pragmático como de autorregulación. Como sistema de representación, el lenguaje nos permite reformular conceptos, relacionarlos entre si y ampliarlos” (Vez (org.),
ibidem: 63).
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(…) leur véhicule “universel” dans la mesure où, par l’intermédiaire des signes que sont
les mots, (…) [a língua] peut rendre compte, a plus près, de tout ce qui les concerne, qu’il s’agisse de littératures, d’arts, de sciences… de mythes, de rites, … ou de comportements.
(…) leur produit, parce que, pour être un véhicule fidèle, (…) [a língua] doit s’adapter,
évoluer avec elles, être constamment un porteur approprié des significations, des valeurs, des
charges nouvelles qu’elles génèrent. D’où la création continue de néologismes, qu’il y a lieu
d’interpréter, dans cette perspective, comme des marques d’adaptation culturelle.
(…) est un producteur de cultures, puisque c’est par son entremise, par l’échange, par
la communication entre individus du groupe, que les représentations, les attitudes collectives
se font (s’affinent, s’équilibrent, se modèlisent)… et se défont (Galisson, 1991: 118-119).

Enfatizar o ensino e a aprendizagem de questões culturais8 no âmbito da aula de
LE é, por conseguinte, uma necessidade que se impõe e que, por isso, convém equacionar também em termos metodológicos.
Num aproveitamento de alguns dos contributos que quer a psicologia genética ou
evolutiva (Piaget, de modo particular) quer a psicologia cognitiva, nomeadamente a
teoria do processamento da informação (Neisser, Cherry, Lachman e Norman, entre
outros), têm dado ao ensino e à aprendizagem, preconizaremos aqui a necessidade de
fazer interagir duas maneiras de processar conhecimento: o conhecimento do mundo
a partir da acção, por um lado, e a descoberta do modo como as representações mentais do indivíduo determinam o seu comportamento.9 Há que postular a prática de um
ensino que procure operacionalizar, no aprendente, um processo de modificação
interno, com mudanças quantitativas e qualitativas, como resultado de um processo
interactivo e intencional entre a informação nova e o sujeito da aprendizagem.
Assim sendo, no acesso às questões culturais, um dos caminhos possíveis, em termos metodológicos que a aula de LE pode, no nosso entender, explorar, pauta-se pelas
seguintes etapas:
i) sensibilização/ identificação, explorando a dimensão cognitiva e afectiva de
conhecimentos, percepções e experiências prévios revelados pelos aprendentes;
ii) observação/ análise dos conteúdos culturais pré-determinados, com o recurso a
documentos autênticos (escritos, áudio, vídeo, etc.)10, que ponham em relevo quer
objectos (um alimento, um poema, uma paisagem…) quer comportamentos (verbais e não verbais);
iii) interpretação/ interrelação do que os aprendentes descobriram, em correlação
com os respectivos conhecimentos prévios, actuando sobre as novas aquisições;
iv) compreensão/ consciencialização cultural, no confronto interpretativo do diferente com o respectivo código cultural, desenvolvendo atitudes de valorização e
respeito recíprocos;
8 As quais devem percorrer não só a anteriormente designada “cultura crítica”, como, ainda, a “cultura social” e a “cultura institucional” ou, se se preferir, a cultura-visão e a cultura-acção, de que falam
Galisson & Puren (1999).
9 “El sujeto de la psicologia genética tiene una orientación epistemológica (pretende comprender la
realidad), mientras que el sujeto del procesamiento de información tiene una orientação pragmática
(desea controlar la realidad alcanzando metas).” (Vega, 1993: 39)
10 Entendemos por ‘documento autêntico’ qualquer material (audio-scripto-visual) não construído
com fins de utilização pedagógica, mas que a aula de LE recupera para o desenvolvimento dos seus diferentes objectivos (Nunan, 1988; McGarry, 1995).
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v) empatia, favorecida pela mediação reflexiva, levando os aprendentes a colocarem-se no lugar do Outro e a raciocinarem segundo essa perspectiva (Vez (org.),
ibidem), sem criar mitos e/ou complexos nem relativamente a si nem em relação
ao(s) Outro(s);
vi) acção, consubstanciada na síntese e na transferência das aprendizagens realizadas (Vidal e Manjón, 1993) e, se possível, no desenvolvimento de representações
positivas e atitudes de abertura perante a diversidade linguística e cultural.
Nesta busca de conhecimento e compreensão do mundo do Outro e do seu próprio mundo, num confronto intercultural de co-existência nem sempre pacífica, mas
que necessita de ser, inequivocamente, marcada pelo respeito mútuo, a aula de LE
abre-se à necessidade de ensinar e aprender um saber cultural, mas também um saber-fazer cultural e um saber-ser cultural (Vez, (org.), ibidem) que passa pela articulação
de saberes de ordem maximalista ou enciclopédica (os grandes artistas, os factos históricos mais marcantes, as obras literárias mais conhecidas…) e saberes de natureza
comportamental (minimalista, segundo Galisson, 1991), numa relação directa com as
vivências do quotidiano, em que os conceitos, os procedimentos e as atitudes se articulam de forma interrelacionada com:
– Los contextos culturales de comunicación y los modelos sociales y las convenciones.
– La organización del espacio cotidiano y la relación especto al tiempo: fiestas,
vacaciones, horarios, comidas, deportes, lugares de ocio.
– Los comportamientos y actitudes de las personas en sus saludos y relaciones familiares, de amigos; modos de pasar el tiempo libre: juegos, canciones, deportes
populares entre los niños, etc., el cuerpo desde el punto de vista físico-étnico:
gestos, mímica, formas de vestir, sentarse, andar, etc.
– Las representaciones emblema (que designan para los sociólogos los valores
dados a objetos culturales como: coche, casa, utensilios, programas de televisión,
productos de consumo, etc.) (Vez (org.), ibidem: 127).
Estudando estes tipos de saberes, a aula de LE deve criar uma interligação contínua
e consciente entre a prática da língua e a interpretação e compreensão das diferentes
culturas co-presentes (as maternas e as estrangeiras), fazendo emergir o intercultural
(Byram, 1992, Byram & Zarate, 1994, Abdallah-Pretceille, 1999), no caminho do enriquecimento mútuo, já que o intercultural mobiliza, sem esmagar, a cultura própria, no
ensino-aprendizagem da língua diferente. Segundo o Conselho da Europa, a pedagogia intercultural deverá ser portadora de quatro marcas essenciais, a saber:
1. Toute société est aujourd’hui pluriculturelle. Plusieurs cultures y coexistent ou s’y
imprègnent, se juxtaposant ou se transformant mutuellement. Il n’y a plus de sociétés homogènes.
2. Toute culture est égale en dignité à toute autre. Une culture est un ensemble à
la fois cohérent et contradictoire, qui a ses propres valeurs et ses propres systèmes
de référence, ses propres régulations.
3. Tout enseignement s’effectue donc dans un contexte pluriculturel.
4. L’important à cet égard, consiste à établir entre ces cultures, des connexions, des
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relations, des passages, des échanges. Il ne s’agit pas seulement de gérer au mieux
la juxtaposition de diverses cultures, mais de les mettre en dynamisme réciproque,
de les valoriser par le contact. (Porcher, 1995: 54)
E é nesta perspectiva que o estudo do léxico (Vilela, 1995) pode ser feito, com particular sentido, como um espaço semântico-pragmático especialmente rico, onde as
representações e os saberes interagirão de modo significativo nas diferentes situações
de comunicação praticadas. Com efeito, o léxico da LE evoca costumes, comportamentos, crenças e valores que se distinguem, muitas vezes, dos evocados pelo léxico da
LM. A título de exemplo, referiremos os nomes dos alimentos, das peças de vestuário,
das datas festivas e das formas de ócio, “lugares” de inequívoca descoberta de significados culturais acrescidos (Galisson, 1988) cujo acesso permite a compreensão da(s)
cultura(s) do Outro, supondo um conhecimento aprofundado da(s) cultura(s) do Eu.11

3. Conclusões
Em suma, reflexo da sociedade pós-moderna a que pertencem, a escola de hoje,
em geral, e a aula de língua estrangeira, em particular, devem promover o ensino e a
aprendizagem da(s) cultura(s), em termos especificamente reflexivos, num espaço
aberto e democrático de debate, invocação e contraste das diferentes perspectivas presentes na comunidade multicultural que é a nossa. Aqui residirá a função educativa da
escola, entendida como empowerment do sujeito, isto é, como o desenvolvimento
consciente e autónomo dos indivíduos, favorecendo o surgimento de modos próprios
de pensar, agir e actuar, construídos com base na utilização dos conhecimentos e das
experiências que estão ao seu dispor.
Não se trata de promover o ensino de um único tipo de cultura ou a mera assimilação cultural (Bastide, 1970, Cuche, 1996), nem sequer de enfatizar, de modo isolado,
a preparação para o mundo do trabalho, na certeza de que, quando a escola se limita
a provocar aprendizagens académicas, com vista ao êxito nos exames, e não estimula
a sua aplicação consciente e reflexiva na vida quotidiana, a sua tarefa não se pode considerar educativa, mas apenas instrutiva, já que, se os conhecimentos científicos e culturais não servirem para provocar a reconstrução do conhecimento e da experiência
dos alunos e alunas, perdem a sua virtualidade educativa (Pérez Gómez, ibidem).
É, por conseguinte, urgente que a escola se preocupe com o enriquecimento do
indivíduo, constituído como sujeito das suas experiências, pensamentos, desejos e afectos. Isto é, o objectivo da escola pós-moderna é suposto ser o desenvolvimento da subjectivação, conceito que tomamos como condição da capacitação e da autonomia, pois
consiste em fomentar, na escola, a construção da identidade subjectiva de todos e de
cada um.
11 Cf. exemplo dado por Galisson, 1991, a propósito da frase “Aujourd’hui c’est vraiment le jour du
poisson”, no caso de ela se referir ao dia 1 de Abril (em Francês, poisson d’avril) e de coincidir com
uma 6ª feira, que, na tradição judaico-cristã, é um dia no qual, normalmente, se deveria comer frugalmente, preferindo ‘poisson’ a carne. O entendimento por parte de um grupo de indivíduos de todos estes
valores semântico-pragmáticos da palavra ‘poisson’ é marca de pertença e de identificação culturais
(‘lexicultura partilhada’, segundo Galisson, ibidem), que pode “servir de rampe d’accès à la culture omniprésente dans la vie des autochtones et que les étrangers ont tant de mal à maîtriser – sans doute parce
qu’elle n’est décrite, donc enseignée nulle part à ce jour: la culture partagée.” (Galisson, ibidem: 120).
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A escola tem que ser uma peça importante na reformulação de uma nova utopia, de uma
ideia motriz capaz de entusiasmar e integrar a energia e as capacidades dos seres humanos
nesta passagem de milénio ou, dito de forma mais modesta, capaz de colaborar na criação de
um modelo social humano onde socialmente todos tenham um lugar (Torres Santomé, 2000:
89).

Para o fazer, a escola deverá ser um modelo de sociedade colectivamente construída com a participação de todos, um local onde os valores se praticam no desempenho das tarefas escolares que, no quotidiano da escola, exigem a participação de
cada um e a relação, solidária, entre todos.
Só assim a educação será, verdadeiramente, interculural e a sociedade será constituída por indivíduos capazes de "promover la reflexión compartida sobre las propias
representaciones y facilitar la apertura al entendimiento y experimentación de representaciones ajenas, distantes y lejanas en el espacio y en el tiempo" (Pérez Gómes,
1998: 39). Só assim a escola promoverá o respeito pela diferença, na consciência de
que não existem culturas inquestionáveis nem existe um destino universal que se
imponha como modelo uniforme que deva ser imitado por todas as culturas. Pelo contrário: o desenvolvimento da sociedade necessita da pluralidade de culturas e do diálogo
entre todas e a escola, nomeadamente nas aulas de LE, deve pôr em acção formas de
ensino e de aprendizagem, bem como conteúdos que correspondam a esta necessidade.
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FLUP – CLUP

Sobre algumas propriedades semânticas
e pragmáticas de DEPOIS*
1. Introdução
O estudo do tempo sempre foi um tema forte da descrição linguística, suscitador
de vasta produção bibliográfica sob as mais diversas perspectivas, seja no quadro dos
estudos provenientes da tradição gramatical1, seja no âmbito da análise estruturalista e
textual, incluindo a análise de discurso (que assumem um conjunto de pressupostos
teóricos como os desenvolvidos por Benveniste 1966 e Weinrich 1973), seja ainda na
pespectiva referencial da semântica formal, que, curiosamente, vai recuperar algumas
propostas da tradição gramatical2. Os estudos de orientação referencialista, que se
revelaram indubitavelmente os mais produtivos na descrição e explicação das questões
associadas ao tempo e ao aspecto, foram agregando à sua perspectiva teórica, inicialmente mais filosófica e formalista (no sentido lógico-matemático), uma sensibilidade
cognitivista (como o influente estudo de Kamp & Reyle 19933) e, mais recentemente,
pragmática no que respeita ao estudo do tempo linguístico, de que são bom exemplo
alguns trabalhos elaborados a partir dos pressupostos da Teoria da Relevância (Sperber
& Wilson 1986/1995; Wilson & Sperber 1993; Moeschler 1998).
Que contributos pode, em conjugação com o que é hoje já considerado adquirido
pelos estudos semânticos, uma perspectiva pragmática trazer ao estudo do tempo lin* Ao Professor Mário Vilela, a minha homenagem, gratidão
1 Para o Português, cf. por exemplo as reflexões em muitos

e amizade de sempre.
casos surpreendentes de Soares Barbosa
(Barbosa, J. S. [1871]: Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza ou Principios da Grammatica
Geral Applicados à nossa Linguagem, 5ª ed., Lisboa, Academia Real das Sciencias) a respeito dos tempos do verbo, dos “tempos de existência” do verbo e dos próprios advérbios; ou, para o Francês, as elaboradas descrições de Damourette & Pichon (1991/1936).
2 A este respeito, cf. os interessantes trabalhos críticos de L. de Saussure (1998), «L’approche référentielle: de Beauzée à Reichenbach» e de L. de Saussure & B. Sthioul (1998), «L’approche psychologique:
Damourette et Pichon », ambos incluídos em Moeschler, J. et al. (1998), pp. 9-44 e 67-85, respectivamente.
Há, de facto, dois aspectos principais na perspectiva da tradição gramatical que são hoje particularmente
relevantes: num plano geral, esta perspectiva contém em si as premissas de uma abordagem procedural
e (pré-)cognitivista da linguagem; no que diz especificamente respeito ao tempo, designadamente aos
tempos gramaticais do verbo e às expressões adverbiais de tempo, constata a sua polifuncionalidade mas
propõe uma significação de base a partir da qual se torna possível explicar usos ou empregos derivados.

837

SÉRGIO RAMOS

guístico? Queremos aqui referir dois, que em particular foram postos em evidência pela
já citada Teoria da Relevância. Em primeiro lugar, um entendimento explícito de que a
referência linguística é por princípio subdeterminada, carecendo sistematicamente de
enriquecimento da forma lógica (representação fonológica-sintáctica-semântica) da frase,
realizado com recurso a inferências derivadas contextualmente. Torna-se pois necessária uma teoria pragmática (isto é, não linguística, na medida em que não se baseia em
unidades do código) que complete a descrição linguística. Aplicando este princípio geral
ao estudo do tempo, iremos neste estudo partir do princípio de que a significação-base
dos tempos do verbo e dos adverbiais de tempo (referimo-nos, em particular, aos que,
como depois, apresentam polissemia ou polifuncionalidade) é de natureza semântica e
que os diversos valores derivados contextualmente a partir do núcleo semântico de base
são de natureza pragmática. Em segundo lugar, a perspectiva pragmática deu um estatuto
teórico à distinção entre conteúdo conceptual e conteúdo procedural, que se revela
produtiva em muitos domínios tradicionalmente tratados pela semântica linguística, mas
que relevam também, em alguns casos, exclusivamente, da dimensão procedural e não
da conceptual4. É o caso do processo de atribuição de referência às expressões linguísticas em geral e da atribuição da referência temporal em particular. O processo de atribuição de referência é concebido como não apenas consistindo na interpretaçáo linguística em sentido estrito (isto é, na atribuição de uma forma lógica ao enunciado), mas
também como o enriquecimento dessa forma lógica inicial de modo a obter uma representação proposicional completa, mediante o recurso a instruções, veiculadas, por
exemplo, pelos conectores ou pelos tempos verbais, que activam processos centrais do
pensamento (designadamente os de natureza inferencial) que interagem sobre dados do
contexto. Este valor procedural assim perspectivado tem demonstrado ser um conceito
teórico-descritivo importante para a descrição dos mecanismos da referência temporal,
explicando a uma nova luz o funcionamento dos tempos verbais e dos adverbiais de tempo.
É neste quadro teórico que nos parece ser adequado descrever os diversos usos de
certos advérbios de tempo, como é o caso de depois, que surge como bom candidato
à aplicação dos princípios atrás enunciados. Pertence ao conjunto dos advérbios de
tempo mais frequentes, de acordo com o estudo estatístico que fizemos de um ‘corpus’
(Matos 1999), surgindo em segunda posição num grupo de que fazem parte outros
advérbios como já, agora, ainda e então. Podemos supor que, tal como estes últimos,
a elevada frequência do emprego de depois seja proporcional à sua polifuncionalidade.
Mais do que inventariar os vários usos de depois, no entanto, iremos neste trabalho procurar definir algumas propriedades que configuram a significação básica deste advérbio5, a partir das quais julgamos ser possível, em estudos posteriores, analisar de forma
integrada6 a diversidade dos seus usos.
3
4

Para exemplos de aplicação ao Português, cf. Oliveira (1991) e Matos (1999).
O conceito operatório de significado procedural não é originalidade da Teoria da Relevância. Veja-se, por exemplo, como já Anscombre & Ducrot (1983) utilizam o conceito de “instrução” num sentido
muito próximo.
5 Por razões de simplificação de análise, ignoraremos aqui questões morfossintácticas relativas à definição rigorosa do estatuto gramatical de depois. Não abordaremos as construções preposicionais depois
de SN ou depois que F, considerando apenas os casos em que depois, como advérbio, exerce uma função
conectora em sequências do tipo F1 depois F2.
6 Embora sem definir rigorosamente o enquadramento teórico que aqui adoptamos, elaborámos já
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2. Depois e a ordem temporal
Um elemento essencial para a descrição da significação de depois tem obviamente
a ver com a noção de sequencialização temporal: “e1 depois e2” implica que e1 preceda necessarimente e2. Note-se que este valor é prima facie de natureza anafórica e
não dêictica; isto é, depois opera no eixo temporal da anterioridade / posterioridade e
não no do passado / futuro. O único contexto, ainda assim discutível, em que poderemos atribuir-lhe interpretação dêictica ocorre quando depois se torna equivalente
aproximado de mais tarde, isto é, quando se verifica a relação “t0 depois e1”7.
Em princípio, esta ordenação pode ser realizada, por defeito, sem o advérbio:
(1) O Rui entrou em casa. Dirigiu-se à cozinha.
(1’) O Rui entrou em casa. {Depois + seguidamente} dirigiu-se à cozinha.
No entanto, a ausência do advérbio gera mais possibilidades de leitura, como se
pode observar pelo contraste que se verifica nos seguintes pares de frases (colocamos
a par de depois o advérbio seguidamente, de forma a tornar mais claro o valor de
sequencialização dos enunciados conectados)8:
(2) O Rui caiu. O Pedro empurrou-o.
(2’) O Rui caiu. {Depois + seguidamente} o Pedro empurrou-o.
(2’’) O Rui trabalha demais. Depois queixa-se da saúde.
Em (2) temos exemplificada uma relação de inversão temporal (cf. Moeschler 1996),
que gera frequentemente uma leitura causal; isto é, e2 não só precede como é causa
de e1. Sublinhe-se que quer a relação de inversão temporal quer, sobretudo, a causal,
são obtidas por inferência, uma vez que não são constitutivas da forma lógica das frases,
sendo a relação temporal uma explicitação ou explicatura e a interpretação causal uma
implicitação ou implicatura. Esta coincidência de inversão temporal e causalidade pode
ser definida nos seguintes termos:
(i) F1 < F2
(ii) [inferência:] e2 < e1
(iii) [inferência:] e1 CAUSA e2
Com depois este tipo de configuração não é possível, uma vez que, como em (2’), a
imposição de sucessividade temporal – propriedade semântica do conector – bloqueia a
leitura causal. Note-se, no entanto, que depois permite inferir, por implicatura, a relação
causal, como no exemplo (2’’), mas sem inversão temporal: e1 tem de preceder e2 para poder
ser interpretado como causa de e2. Isto é, depois apenas permite a configuração seguinte9:
tentativas de descrição de outros advérbios que, no essencial, vão no mesmo sentido (cf. Matos 1988,
Matos 1999: 448 ss, Matos 2003), designadamente ao proporem a distinção significado-base / usos derivados e um tratamento unificado dessa diversidade de valores a partir do significado nuclear.
7 Como em: Vens depois a minha casa? Ainda assim, seria necessário verificar se não existe um
marco de referência dado conxttualmente que permita o estabelecimento de uma relação anafórica.
8 Exemplos adaptados de Kozlowska (1996: 254)
9 Note-se que o tempo do verbo, neste exemplo, é o Presente Indicativo. Se, à semelhança de (2)
e (2’), usássemos o Pretérito Perfeito Simples em F1 e F2, a frase seria inaceitável. Só com o Presente
em F2 é aceitável – questão que certamente se prende com a estrutura aspectual das eventualidades
conectadas e que requer um esclarecimento.
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(i) F1 < F2
(ii) e1 < e2
(iii) [inferência:] e1

CAUSA

e2

Observem-se agora as seguintes sequências:
(3) O Rui falou na conferência em Português. A Maria interpretou-o para Inglês.
(3’) O Rui falou na conferência em Português. {Depois + seguidamente} a Maria
interpretou-o para Inglês.
(4) O Rui escreveu uma carta ao patrão. Despediu-se do emprego.
(4’) O Rui escreveu uma carta ao patrão. {Depois + seguidamente} despediu-se do
emprego.
(5) O Rui escreveu uma carta. Telefonou à namorada.
(5’) O Rui escreveu uma carta. {Depois + seguidamente} telefonou à namorada.
Em (3) é possível obter duas interpretações: a leitura da sucessividade temporal mas
também a da sobreposição temporal (parcial), uma vez que o intervalo relativo a “Rui
falar” se pode entender como temporalmente sobreposto a “ouvir as notícias do dia”.
Mais uma vez, apenas a primeira leitura é possível com o advérbio presente na sequência. O mesmo sucede com o par de frases (4) e (4’), sendo ambas as leituras permitidas para (4) e apenas a primeira para (4’); no entanto, o contexto levará facilmente o
alocutário a optar pela segunda interpretação, entendendo e2 como uma elaboração de
e1, e, por consequência, ocupando temporalmente o mesmo intervalo. Em (5) temos
uma indeterminação na ordem temporal, nada havendo no contexto que nos obrigue
a optar por determinada sequência. Em (5’), mais uma vez só a leitura sequencial é permitida. Nestes casos, depois apenas orienta o alocutário a optar por uma das duas leituras possíveis da sequência, mas pode haver casos em que, sendo a inferência causal
uma implicatura forte (Sperber & Wilson 1986/1995) e impondo-se como a interpretação mais plausível, a presença do advérbio se torne inaceitável:
(5) O Rui é estrangeiro. Não pode votar nestas eleições.
(6’) O Rui é estrangeiro. ??{Depois + seguidamente} não pode votar nestas eleições.
Uma vez que a propriedade da sequencialização obriga depois ao avanço da narração, algumas combinatórias de tempos gramaticais do verbo são naturais e outras
interditas. Alguns exemplos:
(i) Pretérito Mais-que-Perfeito (MQP) depois Pretérito Perfeito Simples (PPS).
Ex: O Rui entrara/tinha entrado em casa. Depois o telefone tocou.
(ii) PPS depois MQP
Ex: * O telefone tocou. Depois o Rui entrara/tinha entrado em casa.
Note-se que, sem a presença do advérbio, a sequência é possível, levando a uma
leitura de inversão temporal. A esta interpretação é frequentemente associada uma leitura causal:
Ex: O alarme do carro tocou. Um ladrão tinha partido o vidro da frente.
(iii) PPS depois Condicional Presente (COND)
Ex: O Rui licenciou-se em Economia. Depois tiraria um MBA em Londres.
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(iv) * COND depois PPS
Ex: * O Rui licenciar-se-ia em Economia. Depois tirou um MBA em Londres.
(v) Futuro Perfeito (FUT PERF) depois Futuro (FUT)
Ex: Em 2005 o Rui ter-se-á licenciado em Eonomia. Depois tirará um MBA em Londres.10
(vi) * FUT depois FUT PERF
Ex: * Em 2005 o Rui licenciar-se-á em Eonomia. Depois terá tirado um MBA em
Londres.
Podemos pois concluir que uma das propriedades básicas da significação procedural de depois, partilhada com outros adverbiais de tempo como seguidamente, é a de
impor rigidamente uma ordenação ou sequência temporal aos enunciados que conecta,
eliminando ou diminuindo ambiguidades na interpretação dos enunciados, nomeadamente nos casos em que pode haver leitura causal obrigatória ou alternativa. Isto é, tal
como os conectores em geral, depois facilita ou guia o alocutário no processo heurístico, diminuindo significativamente o esforço da interpretação da sequência dos enunciados conectados (cf. Blakemore 1987, Luscher 1994). Desde que mantendo o princípio da sequência temporal, pode no entanto permitir, por implicatura, o estabelecimento de outros valores, entre os quais nexos de causalidade.

3. Depois e a coerência temporal
A condição descrita na secção anterior não basta para descrever o uso de depois,
uma vez que este advérbio não pode sequencializar qualquer tipo de eventualidade.
Iremos a seguir observar que algumas restrições impostas por depois têm directamente
a ver com exigências de coerência, ou, mais propriamente, da coerência temporal do
discurso.
É necessário distinguir entre ordenação temporal, tal que e1 precede e2, e sequencialização estrita de intervalos de tempo, tal que, de modo informal, entre e1 e e2 não
exista um ei. Depois não impõe necessariamente esta última relação temporal, como se
pode verificar no seguinte exemplo:
(7) O Rui almoçou no Ateneu. Depois foi para o escritório. Antes visitou o pai.
A ordenação estrita pode ser dada através da anteposição de logo:
(7’) O Rui almoçou no Ateneu. Logo depois foi para o escritório.?? Antes visitou o pai.
Neste aspecto, depois distingue-se de outros adverbiais que estabelecem ordenação
temporal estrita, como a seguir / em seguida / de seguida / seguidamente, que
impõem uma sequencialização forte dos eventos:
(8) O embaixador foi recebido no aeroporto. Seguidamente, visitou o Parlamento.??
Antes cumprimentou o ministro.
No entanto, se depois não impõe esta ordenação estrita dos intervalos de tempo
denotados por e1 e e2, por outro lado exige a vizinhança desses intervalos. Mais precisamente, pelo menos a fronteira inicial do intervalo de tempo denotado por e2 deve
10 Graças à plasticidade do PRES, este enunciado é quivalente a: Em 2005 o Rui licencia-se em Economia. Depois tira um MBA em Londres
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pertencer à vizinhança topológica da fronteira final do intervalo de tempo denotado
por e1. Daí ser dificilmente interpretável:
(9) ?? O Michel nasceu no Porto. Depois trabalhou numa empresa em Paris.
Note-se, no entanto, que a avaliação dessa vizinhança, isto é, a medida da distância
entre a fronteira final de e1 e a fronteira inicial de e211, é de natureza eminentemente
pragmática. De facto, desde que devidamente contextualizada, a mesma sequência de
enunciados que em (9) é inaceitável poderá receber uma interpretação no contexto de (9’):
(9’) Sempre pensei que o Michel fosse francês [e1]. O Michel nasceu no Porto [e2].
Depois trabalhou numa empresa em Paris [e3]. Por isso muitos acham que ele é
francês [e4].
Convém sublinhar que, neste caso, não estamos, do ponto de vista discursivo,
perante uma narração pura, mas perante uma explicação (e1-e4) a que é associada,
secundariamente, uma narração (e2-e3), cuja função é a de proporcionar uma explicação para o facto de muitos, incluindo o falante, pensarem que “Michel é francês”, sendo
ele de facto português. Os factos da vida de João que neste contexto são relevantes
são, por um lado, o de ter nascido no Porto, o que torna inquestionável a sua nacionalidade portuguesa, e, por outro, o de ter trabalhado em Paris, o que explica a ideia
generalizada sobre a sua suposta nacionalidade francesa.
Podemos assim concluir que, por um lado, a atribuição da propriedade de vizinhança topológica aos intervalos faz parte do significado-base do advérbio; por outro,
a avaliação dessa relação não pode ser imputada exclusivamente à dimensão semântica, resultando de uma explicitação feita, por inferência, a partir de dados do contexto,
em que se inclui o tipo de relação discursiva em presença. Tal como sucede frequentemente com expressões que implicam medida temporal, o que conta para a interpretação não é o tempo objectivo mas a relevância pragmática desse tempo. Assim, depois
impõe à interpretação desta sequência não uma necessária contiguidade temporal dos
intervalos relativos a e2 e e3, mas a relevância da sua ordenação no contexto. Por isso
pode ser inferido, a partir de (9’), que entre e2 e e3 não há qualquer eventualidade
relevante para a explicação do facto de muitos pensarem que Michel é francês, sendo
ele de facto português.
Observem-se agora os exemplos seguintes:
(10) O Rui licenciou-se. Depois tirou um MBA na Inglaterra.
(10’) O Rui licenciou-se. Depois casou com a Manuela.
(10’’) * O Rui foi ao cinema. Depois tirou um MBA na Inglaterra.
(11) * O Rui tirou um MBA na Inglaterra. Depois foi ao cinema.
(11’) O Rui tirou um MBA. Depois casou com a Manuela.
(11’’) O Rui jantou com a Maria. Depois foi ao cinema.
Por que são todas estas sequências bem formadas excepto (10’’) e (11)? Em (10),
(10’) e (11’) é possível construir uma interpretação em que os eventos e1 e e2 são com11 Esta medição de distância é graduável, por oposição a advérbios, como seguidamente, que noutros
contextos têm o mesmo funcionamento de depois : e1 {muito + pouco} depois / * seguidamente e2.
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patíveis numa sequência de acontecimentos importantes da vida de Rui. Igualmente
(11’’) ilustra uma sequência aceitável de factos relevantes ocorridos num dia da vida de
Rui. Não é no entanto possível estabelecer um nexo dessa natureza entre “ir ao cinema”
e “tirar um MBA na Inglaterra”. Isto é, não há coerência entre estes enunciados; mais
propriamente, não há coerência temporal. Segundo Lascarides e Oberlander (1993: 5),
um texto é temporalmente coerente se o destinatário pode inferir que se verifica pelo
menos uma relação do conjunto C entre as eventualidades descritas nas frases. É a
ausência da possibilidade dessa inferência que torna improvável construir uma interpretação para as sequências (10’’) e (11).
Essa coerência temporal pode ser mais restritiva se for condicionada por uma determinada relação discursiva, como a narração, o plano de fundo, a explicação, o resultado ou a elaboração (cf. Lascarides e Oberlander 1993, Lascarides e Asher 1993). No
entanto, parece-nos que dificilmente a coerência temporal pode ser reduzida à semântica discursiva em sentido estrito. Concordamos a este propósito com Moeschler (1996:
318, tradução nossa), que vê vantagens numa análise do discurso entendida como «um
processo de formação e de confirmação de hipóteses globais, que relevam não da
intencionalidade local do falante ou do narrador própria de um enunciado particular,
mas de uma intencionalidade global necessariamente atribuída ao discurso». Se considerarmos os exemplos (10)-(11’’), podemos conceber que (cf. Sperber & Wilson, 1986/
1995), para a sua interpretação, o alocutário vá formulando hipóteses antecipatórias
que criam um determinado contexto, ainda instável, no seio do qual as interpretações
finais, isto é, hipóteses globais sobre o discurso, são construídas. Essas hipóteses vão-se adicionando, sendo algumas suprimidas, outras reforçadas ou alteradas, resultando
desse labor que, em larga medida, é inferencial (formulação de hipóteses e deduções)
uma interpretação coerente do discurso.
Mais uma vez se verifica que o alocutário, para proceder à interpretação de sequências de enunciados como os que exemplificámos acima, necessita de recorrer a elementos não códicos, designadamente ao seu conhecimento do mundo, para enriquecer, por explicatura, a forma lógica de partida. Observe-se o exemplo seguinte:
(12) O Rui licenciou-se. Depois inscreveu-se num MBA.
(13) O Rui licenciou-se. Depois foi ao cinema.
Para tornar (13) interpretável, o alocutário tem de atribuir ao evento “o Rui licenciar-se” uma interpretação (por explicatura) diferente da que atribui a (12), de modo a
acomodar o intervalo relativo a “ir ao cinema”. Em (12) o intervalo é encarado como
durativo e objectivamente longo, e o alocutário interpreta a sequência como eventos
relativos a factos importantes ocorridos na vida de Rui. Em (13) o segundo enunciado
anula essa hipótese antecipatória, adaptando-a a um novo contexto: o que se perspectiva é a fronteira final do intervalo de tempo correspondente a e1 – coincidente, certamente, com o dia da formatura de Rui – que precede imediatamente o evento “ir ao
cinema”. Está assim respeitada a condição de homogeneidade de e1 e e2 que garante
coerência temporal ao discurso. Quando essa acomodação dos intervalos não se verifica, isto é, quando nenhuma hipótese antecipatória é validada pelo contexto, a
sequência torna-se inaceitável, como no exemplo (11).
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5. A condição da delimitição temporal das eventualidades
Não nos referimos ainda de modo explícito à dimensão aspectual das eventualidades conectadas por depois, mas é óbvio que ela participa do conjunto de condições
que o advérbio impõe à interpretação. Comecemos por afirmar, seguindo Moeschler
(1996: 316), que concebemos que «la détermination de l’éventualité de l’énoncé fait
partie de son explicitation, i. e. de l’enrichissement de sa forme logique». Por isso, os
aspectos da significação procedural de depois que iremos considerar serão associados
às explicaturas e implicaturas dos enunciados.
Analisemos o comportamento de depois com classes aspectuais, considerando a sua
compatibilidade quer com estados quer com eventos. Depois impõe que as eventualidades sejam delimitadas ou delimitáveis temporalmente12, como no exemplo (14).
(14) O Rui trabalhou em Lisboa. Depois arranjou emprego no Porto.
Em eventos durativos, esta delimitação consiste, como sugere Kozlowska (1996:
252), pelo menos no fechamento do intervalo à direita em e1 e à esquerda em e2.
t0
13
A sequencialização de estados não faseáveis é, em princípio, interditada pela
natureza temporalmente não delimitável destes predicados estativos, como se pode
observar na seguinte sequência:
e1

depois

e2

(15) ?? O Rui é bem parecido. Seguidamente, é rico.
No entanto, podemos atribuir a (15’) uma interpretação:
(15’) O Rui é bem parecido. Depois, é rico.
O que sucede é que a interpretação de (15’) não é temporal, pelo que não podemos
concluir que depois permita a sequência estado/estado. Depois adquire um valor não temporal, exigindo uma leitura não narrativa da sequência; neste caso, depois introduz e2 como
um argumento adicional a e1, (co)orientado no sentido da inferência, por exemplo, de
que “Rui é um bom partido”. Vemos, assim, que a interpretação é processada segundo um
algoritmo que prevê, em primeiro lugar, a interpretação temporal; não sendo esta possível,
o alocutário passa a atribuir ao enunciado uma interpretação não temporal, de natureza
argumentativa, possibilitando o processamento de inferências de natureza pragmática (implicaturas). Esta estratégia de interpretação não difere, afinal, da que é utilizada, por exemplo, na transição da leitura literal à não literal de um enunciado, como no exemplo a seguir:
(16) Amanhã tragam o Saramago para a aula.
Na impossibilidade, neste caso de ordem exclusivamente pragmática, de associar ao
nome próprio “Saramago” o referente “o-escritor-chamado-Saramago”, interpretação
por defeito do enunciado, o alocutário adopta uma estratégia de interpretação não literal (metonímica) de (16).
12 “Delimitação” no sentido correspondente a bornage e boundness, na literatura sobre referência
temporal, em língua francesa e inglesa, respectivamente.
13 Adoptamos aqui as propostas de Cunha (2004).
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Podemos assim concluir que, em uso não temporal, fica neutralizada a condição da
delimitação do intervalo? Não propriamente, pois verifica-se na interpretação não temporal de sequências de estados uma característica interessante. Observe-se a seguinte
sequência, em que encontramos um uso não temporal de depois conectando dois estados:
(17) Os colegas de trabalho convidaram o Rui para ir ao cinema. O Rui estava cansado [e1]. Depois / * seguidamente, aborrecia-o ocupar a noite com os colegas [e2].
Decidiu arranjar uma boa desculpa.
Tal como o previsto, o facto de e1 e e2 serem estados bloqueia a interpretação temporal da sequência “e1 depois e2”, como se confirma pela inaceitabilidade de seguidamente. É activada a leitura não temporal, conducente a uma interpretação de tipo
argumentativo, em que e2 surge como um argumento adicionado a e114. O que é
curioso observar é que a adição de e2 a e1 implicita o atingir e ultrapassar uma fronteira – no caso de (17), por exemplo, a fronteira do “tolerável” ou do “interessante para
o Rui ocupar os seus tempos livres”: “o Rui estar cansado” (e1) não seria suficiente para
“arranjar uma boa desculpa”, mas o facto de que, além disso, “o aborrecia ocupar a
noite com os colegas”(e2) é interpretado como tendo ultrapassado um limite. Isto é,
depois acaba por impor uma delimitação, sendo embora essa fronteira estabelecida no
contexto de uma escala argumentativa e não temporal. Esta homologia possibilita um
tratamento integrado dos valores temporais e não temporais de depois, bem como permite explicar a transição de usos pragmáticos, designadamente argumentativos, a partir
dos valores temporais, algo que podemos considerar uma extensão metafórica do significado-base ou metassemia15.
Com sequências de estados faseáveis e eventos não há restrições combinatórias,
uma vez que os eventos ou são inerentemente delimitados, no caso dos télicos, ou são
delimitáveis externamente, no caso dos estados faseáveis e dos processos ou actividades. É o caso da combinatória homogénea de eventos télicos ou atélicos:
(18) O Rui telefonou ao pai. Depois preparou o jantar. [+télico / +télico]
(19) O Rui conversou com o pai. Depois viu televisão. [-télico / -télico]
Mas é igualmente possível combinar eventos télicos com eventos atélicos:
(20) O Rui viu televisão. Depois leu um jornal. [-télico / +télico]
(21) Rui leu um jornal. Depois viu televisão. [+télico / -télico]
Tal como previsto, depois apenas obriga a que os intervalos de tempo denotados
por e1 sejam fechados à direita e de e2 fechados à esquerda. Vejam-se os exemplos:
(22) * O Rui está a enriquecer. Depois comprará um iate.
(23) * O Rui comprou um iate. Depois é rico.
Apesar de respeitarem a condição da sequência temporal (e1 < e2), em (22) a fronteira direita de e1 é aberta e em (23) o intervalo de e1 é aberto à esquerda, impossi14 Em muitos contextos, e2 pode ser apresentado como argumento mais forte do que e1, gerando
um valor argumentativo escalar.
15 Cf. Pottier, B. (1992) : Sémantique Générale, PUF, Paris, 1992.
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bilitando a interpretação temporal. Nos casos em que é possível estabelecer um nexo
interpretativo, o valor de depois é não temporal:
(24) O Rui comprou um carro novo. Depois anda sempre aflito.
O intervalo de e2 é aberto à esquerda, tornando inaceitável a leitura temporal; no
entanto é dada uma interpretação à sequência, mas neste caso estamos perante uma
relação de causalidade, que leva a interpretar e1 como causa (ou pelo menos parte
dela) de e2.

6. Conclusões
Procurámos neste trabalho iniciar a descrição da significação de depois, exclusivamente em sequências onde surge como conector. Identificámos algumas restrições de
uso em sequências “e1 depois e2”, a partir das quais é possível descrever propriedades temporais e aspectuais do seu significado, tais como a condição da ordem temporal, em que e1 tem de preceder temporalmente e2 e a condição da vizinhança topológica dos intervalos denotados em e1 e e2. Verificámos seguidamente que apenas
podem ser conectados por depois intervalos fechados à direita (em F1) e fechados à
esquerda (em F2), ficando assim explicada a inaceitabilidade de eventualidades que
denotam intervalos com uma estrutura temporal diferentes, como os estados.
Deste estudo queremos reter dois aspectos fundamentais. Por um lado, o tipo de
abordagem que aqui propomos das propriedades temporais-aspectuais de depois permite alargar a descrição aos usos não temporais deste advérbio, como os argumentativos, de forma unificada e integrada. Por outro lado, assinala a dimensão pragmática
que é necessário levar em consideração na significação de sequências de enunciados
conectados por depois, aspecto central que nos parece generalizável à interpretação da
referência temporal no discurso.
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Contributos para o estudo da polémica
em Camilo Castelo Branco: a diversidade
de formatos discursivos
"Usou a pena como um machado de guerra..."
Agustina Bessa-Luís
Este trabalho, que se integra num projecto mais amplo de análise da polémica em
Camilo Castelo Branco1, visa produzir reflexões que possam servir de contributo para
o estudo que, no quadro da Linguística de Texto e da Análise do Discurso, tem vindo
a ser desenvolvido em torno da polémica escrita. Foi delineado com o objectivo de
demonstrar, a partir da observação dos escritos polémicos deste escritor, a diversidade
de formatos e de planos de organização discursivos que uma polémica pode assumir.
Globalmente, este artigo organiza-se em cinco pontos em que serão desenvolvidos
os seguintes tópicos: (i) justificação sumária do interesse subjacente ao estudo da polémica camiliana e apresentação do corpus para a análise; (ii) apresentação das diversas
significações do lexema "polémica", definindo-se uma concepção alargada e uma concepção restrita desse termo; (iii) análise, no âmbito de uma concepção restrita (polémica enquanto troca verbal), dos diferentes planos de organização do discurso e dos
diferentes formatos discursivos; (iv) consideração, no âmbito da concepção ampla do
termo, do alargamento da polémica camiliana à produção ficcional; (v) conclusões.
1. Na obra de Camilo Castelo Branco, a polémica ocupa, a par do romance, um lugar
de charneira, não só pelo valor das polémicas e pelo modo como este escritor polemiza mas também pela transversalidade que a polémica assume na sua produção,
estendendo-se quer pela escrita jornalística quer pela escrita ficcional.
Dos vários autores que destacam esta dimensão da obra do escritor e famoso polemista referimos apenas dois que sublinham o valor da polémica na produção camiliana,
ficando assim justificada a sua constituição como objecto de estudo.
1 Investigação em curso no âmbito da preparação da dissertação de doutoramento em Linguística,
que tem por objecto a polémica em Camilo Castelo Branco.
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O primeiro é Jacinto do Prado Coelho que equipara, em Camilo Castelo Branco, a
fama do romancista à do polemista:
Camilo fez versos líricos, teatro, crónica, pesquisa erudita, história e crítica literárias, mas
onde a sua personalidade se afirmou de modo incomparável foi na ficção novelística e na
polémica. Algumas das suas pugnas verbais são quase tão famosas como o Amor de Perdição
ou A Brasileira de Prazins.» (Coelho, 1967: 75)

O segundo é José Régio que, no seu ensaio «Camilo, romancista português», explicita as dimensões que conferem à polémica camiliana um valor acrescido:
«o comediógrafo, o versejador, o historiador, o cronista, o apreciador literário, esfumamse em Camilo, perante o romancista e o novelista. (...) Porém o polemista mantém-se resistente; e a razão é simples: Na polémica exercita Camilo, sem as baixar de grau, algumas das
forças que caracterizam o seu romance (...). Falamos do seu sarcasmo; do seu dom de fazer
ver ridículo e grotesco; do seu poder de troça, caricatura, paródia; da sua extraordinária fantasia cómica.» (Régio, 1980: 152)

O acervo polemístico de Camilo Castelo Branco, constituído por 36 polémicas,
encontra-se reunido na obra Polémicas de Camilo2, resultado do extraordinário trabalho de recolha e compilação de Alexandre Cabral3 que frisa, logo no prefácio, o lugar
de destaque deste tipo de texto na produção camiliana:
«Ao longo da sua prodigiosa existência de publicista (45 anos honradamente preenchidos, sob o ponto de vista profissional, com uma exuberante produção em vários ramos da
criação literária: poesia, teatro, novela, história, jornalismo, sem esquecer a copiosa epistolografia), a polémica surge como uma constante do seu temperamento. Desprezando a colaboração dispersa, onde avulta a cada passo a nota polémica, o cômputo é impressionante: conseguimos detectar nada menos de 36 polémicas, e não nos espanta se viermos a descobrir
mais algumas em pesquisas ulteriores.» (Cabral, 1981: vol. I, 11)

A obra, publicada em nove volumes, contém os textos, integralmente transcritos,
pertencentes às várias contendas em que o escritor se envolveu ao longo da sua vida.
Cada capítulo diz respeito a cada uma das polémicas, organizadas por ordem cronológica, sendo a primeira de 1849 e a última de 1887. O título de cada capítulo é composto, em geral, pela expressão «Polémica com…», seguida da informação relativa ao
2
3

Cabral, 1981-1982.
É importante referir que o próprio Alexandre Cabral, no prefácio às Polémicas de Camilo, dá conta
da existência de indicações relativas a polémicas possivelmente existentes, mas que não foram reconstituídas nem integradas na obra em referência. Aliás, já em 1972, Alexandre Cabral deu a conhecer, na
revista Vértice, o «Rastreio das pendências camilianas frustradas ou ainda por investigar» (Cabral, 1972).
São mencionados, neste contexto, três episódios: um com Lopes de Mendonça, outro com Urbano Loureiro e um terceiro com Marques Gomes que, reunindo embora condições de irrupção polemística, não
constituiu uma polémica. No primeiro caso, «Com Lopes de Mendonça, em 1851», temos notícia de se
tratar de uma "polémica gorada": apesar da promessa anunciada de vir a polemizar com Camilo Castelo
Branco, Lopes de Mendonça não dirige ao romancista qualquer texto. No segundo caso, «Com "Os Gafanhotos", em 1868», não se verificou qualquer prosseguimento polemístico originado pelos ataques que
a revista mensal, redigida por Urbano Loureiro, desferiu contra Camilo Castelo Branco. No terceiro caso,
«Com Marques Gomes, em 1879», apesar de uma curta troca de escritos entre Camilo Castelo Branco, não
se verificou a existência de uma polémica. É ainda anotada por Alexandre Cabral a possibilidade de existência de duas outras polémicas, cuja investigação não resultou ainda frutífera. Trata-se das prováveis
polémicas de Camilo Castelo Branco com Guerra Junqueiro e com Teófilo Braga.
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interlocutor de Camilo Castelo Branco e ao(s) ano(s) a que se reporta a contenda. Há,
porém, excepções a esta formulação, nos casos em que o título menciona não o interlocutor, mas informações várias, a saber:
– o assunto (exemplo: «Polémica sobre a desavença conjugal do Barão do Bolhão
1852»; «Polémica sobre o Patriotismo de D. Frei Bartolomeu dos Mártires – com
"O Bracarense"1866-1867»; «Polémica à volta do "Cancioneiro Alegre"1879»);
– a designação por que ficou conhecida junto do público («Eu e o Clero, com Alexandre Herculano1850», «Racionalismo e Fé, com Amorim Viana1852», «Modelo
de Polémica Portuguesa, com Alexandre da Conceição1881», «A Questão da
Sebenta, com Avelino Calisto e José Maria Rodrigues1883»);
– o papel de Camilo Castelo Branco em polémicas de outros («Intervenção na Polémica "Bom Senso e Bom Gosto1865-1866», «Intervenção na "Questão Faustiana"1872-1873»).
Cada um dos capítulos abre com um texto introdutório, de natureza informativa e
explicativa, com o qual Alexandre Cabral (re)constrói o enquadramento situacional da
polémica em referência, enunciando variáveis do quadro discursivo e contextual através de informações de diverso teor (apresentação das personalidades envolvidas, causas
remotas e imediatas do conflito, dados históricos e sociais para a contextualização da
contenda, autores que trataram as polémicas em causa, fontes utilizadas na transcrição
dos textos, …). A este enquadramento seguem-se os textos, integralmente transcritos,
que compõem cada polémica, não só os da autoria de Camilo Castelo Branco, mas
também os dos seus interlocutores (identificados ou anónimos), e os de terceiros que
se relacionam com as questões tratadas.
A obra de Alexandre Cabral disponibiliza, assim, um corpus bastante completo que
permite o acesso não só ao desenrolar da polémica no seu ciclo evolutivo, desde a origem (incluindo o motivo ou pretexto que a ocasionou) até ao fecho, mas também às
intervenções dos diferentes interlocutores. Sendo assim, a leitura crítica dos textos
constitutivos deste acervo polemístico permite retirar algumas conclusões importantes
acerca não só da transversalidade e da amplitude da polémica na produção camiliana
mas também das definições do conceito de polémica, a partir da constatação da diversidade de textos/discursos implicados nesta actividade discursiva, como veremos no
ponto seguinte.
2. A distribuição das polémicas por categorias, no quadro sinóptico a seguir apresentado(QUADRO 1), permite não só visualizar a dimensão transversal da polémica na
vida e na obra de Camilo Castelo Branco, mas também captar todas as acepções associadas ao termo "polémica".
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Quadro 1
Polémicas em que Camilo Castelo Branco interveio como protagonista
Troca verbal

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
Confronto
de opiniões
[existências de
textos polémicos
que não se organizam como intervenções de uma troca
verbal]

Com O Jornal do Povo (1849)
Com António Aires de Gouveia (1850-1851)
Com Januária d' Azevre e Ruibarbo (1850)
Com D. Miguel Sotto-Mayor e Azeredo (1851)
Com A. da Silva Túlio (1851)
Com Pedro de Amorim Viana (1852)
Com O Jornal do Povo (1852)
Com a Baronesa do Bolhão e seus familiares (1852)
Com O Braz Tisana (1853)
Com A Nação (1853) XI Com A Família Católica (1854)
Com João Félix Rodrigues (1859)
Com O Eco Popular (1859)
Com O Bracarense (1866-1867)
Com o P.e Júlio da Rocha Soares de Carvalho (1872)
Com Silva Pinto (1874)
Com Anselmo de Morais Sarmento (1874)
Com Manuel Pinheiro Chagas (1877)
Com J. M. da Cunha Seixas (1879)
Com Cipriano Jardim (1879)
Com António Maria Seabra de Albuquerque (1879)
Com múltiplos interlocutores a propósito do Cancioneiro Alegre: Sérgio de Castro, Carlos Lobo d' Ávila,
Mariano Pina, Artur Barreiros, Tomás Alves Filho, Gaspar da Silva, Carlos de Laet (1879-1880)
Com Alexandre da Conceição (1881)
Com Avelino César Calisto e José Maria Rodrigues (1883)
Com Oliveira Martins (1884)
Com Lugan e Genelioux (1886)
Com Francisco Martins Sarmento (1887)

Com João Augusto Novais Vieira (1850-51). Não há efectivamente uma troca verbal, já que Camilo Castelo Branco, a quem
directamente se dirigem a(s) intervenção(ões) de Novais Vieira,
não reage verbalmente ao texto escrito do seu adversário.
Com J. M. da Silva Vieira (1853). Existem textos de polémica,
quer de Camilo Castelo Branco, quer de Silva Vieira, neste
conflito, mas não existe diálogo.
Com Augusto Soromenho (1859). Na verdade, não houve troca
verbal polémica, embora Camilo Castelo Branco tenha directamente contestado um texto de Augusto Soromenho. Acontece,
porém, que este não respondeu, i.e., não aceitou o estabelecimento de uma troca verbal com o romancista. «Tu quoque,
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Brutus!…» é o texto com que Camilo se insurge contra Augusto
Soromenho.
Com Adrião Pereira Forjaz de Sampaio (1862). Há um único do
documento, da autoria de Camilo Castelo Branco, que é um
texto polémico escrito na sequência da votação para a sua integração como sócio do Instituto de Coimbra. «Favas Negras» é o
texto em que Camilo se insurge contra Adrião Forjaz de Sampaio por este se ter oposto a tal integração.
Com a Princesa Rattazzi (1880). Neste conflito, existe um texto
polémico de Camilo Castelo Branco, o folheto A Senhora Rattazzi, a que faz referência depois a Princesa Rattazzi no prefácio à edição portuguesa da sua obra Portugal de Relance.
Com Eça de Queirós (1886-1887). Conhecemos a carta de
Camilo Castelo Branco como réplica a um prefácio do escritor
realista; apesar de hoje termos acesso à réplica de Eça de Queirós, na verdade, Camilo não a conheceu por ter sido publicada
já depois da sua morte.
Processos judiciais

Com João Augusto Novais Vieira (1850-51).
Com Anselmo de Morais (1868)
Com Lugan e Genelioux (1886). Há notícia da questão desenvolvida em tribunal entre Camilo e os herdeiros do editor
Ernesto Chardron a propósito dos direitos autorais de algumas
obras.

Duelos e pugilatos
(no seguimento de
polémicas)

Com João Augusto Novais Vieira (1850-1851)
Com os irmãos Guedes, da família da Baronesa do Bolhão (1852)
Com Cipriano Jardim (perspectivas de duelo, resolvido pacificamente) (1879)
Com Luiz Rute, marido da Princesa Rattazzi (pendência de
honra, pacificamente resolvida através de declarações na
imprensa) (1880)

POLÉMICAS EM QUE

CAMILO CASTELO

BRANCO INTERVEIO COMO PARTICIPANTE

Eu e o Clero (1850), polémica em que Alexandre Herculano se opunha ao clero por
causa da famigerada questão da aparição de Cristo na Batalha de Ourique, perfilando-se Camilo ao lado do historiador seu amigo.
Bom Senso e Bom Gosto (1865/66) que opôs Antero de Quental e Teófilo Braga a António Feliciano de Castilho, em defesa do qual se pronunciou Camilo Castelo Branco.
Questão Faustiana (1872/73), polémica em torno da tradução portuguesa do Fausto de
Goethe da responsabilidade de Castilho.

Constatamos, então, que o termo "polémica", utilizado por Alexandre Cabral num
sentido extremamente amplo, abrange não só o campo discursivo mas também o extradiscursivo, correspondendo a cada um desses campos diferentes significações.
Num nível discursivo, encontramos, como primeira acepção, a troca verbal polémica
que, de acordo com Dascal, «involves at least two persons who employ language to
address each other, in a confrontation of attitudes, opinions, arguments, theories, and
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so forth.» (Dascal, 1998: 20). Tal formulação contém os dois traços essenciais na definição da "troca verbal polémica": a macro-estrutura dialogal que organiza as produções
discursivas de cada um dos interlocutores, marcados discursivamente por indicadores
de diálogo (os participantes dirigem-se directamente a um interlocutor), e a estrutura
argumentativa (de réplica) de cada um dos textos polémicos, entendidos aqui como
produções escritas de cada uma das partes em presença no conflito. Aliás, as significações decorrentes do emprego substantivo ou adjectivo do termo "polémica", corroborada pela pesquisa lexicográfica levada a cabo por Catherine Kerbrat-Orecchioni
(1980), apontam para uma diferenciação dos referentes:
«Il importe ici de distinguer les emplois substantif et adjectif du terme: une "polémique"
dénote un échange verbal, c' est-à-dire un ensemble de deux textes au moins qui se confrontent et s' affrontent; cependant que dans les expressions telles que "ouvrage", "traité", "attitude polémique", l' adjectif qualifie la production discursive de l' une seulement des parties
en présence, mais dans laquelle nécessairement s' inscrit le discours de l' autre.» (Kerbrat-Orecchioni 1980: 9)

Importa, então, marcar esta primeira acepção – a polémica enquanto troca verbal –
como o "sentido discursivo restrito" (SDR) do termo em análise. Pertencem a esta categoria não só as polémicas em que Camilo Castelo Branco interveio como protagonista
mas também os textos camilianos à margem das polémicas de Alexandre Herculano e
de António Feliciano de Castilho, constituindo tais intervenções parte integrante do
quadro contextual dessas trocas verbais (ver 3.2.). Esta qualificação da polémica como
“discurso construído em forma de diálogo” deixa de lado um conjunto vasto de produções discursivas que, embora manifestem o desacordo do seu autor em relação a
alguma coisa ou o confronto com alguém, não se enquadram nesse formato, como é
o caso de recensões críticas, editoriais, textos de opinião, polémicas ficcionadas (teatro,
romance), textos que noticiam pendências verbais ou judiciais.
Na segunda acepção, "polémica" é entendida como espaço discursivo em que são
produzidos textos, de natureza agónica4, directamente orientados para um alvo específico, com um forte potencial de desencadeadores de polémica, mas que não obtêm
qualquer resposta do interlocutor visado, confinando-se, por isso, a uma situação de
"polémica gorada". São exemplo os folhetos publicados por Camilo Castelo Branco, como:
– «Tu quoque, Brutus...», dirigido a Augusto Soromenho (sem qualquer desenvolvimento subsequente);
– A Senhora Rattazzi, folheto publicado em 1880 (com resposta num prefácio da
autora visada);
– Favas Negras (sem qualquer desenvolvimento posterior)5.
4 Utilizamos este termo de acordo o seu emprego em Fonseca 1992 e em Angenot 1982: «Le discours
agonique (...) suppose un contre-discours antagoniste impliqué dans la trame du discours actuel, lequel
vise dès lors une double stratégie : démonstration de la thèse et réfutation et disqualification d’ une thèse
adverse.» (Angenot 1982 : 34).
5 Deste grupo poderiam fazer parte outros textos não mencionados no corpus em análise mas que
constituem também verdadeiras peças de polémica ou "literatura de combate", como O Vinho do Porto,
Processo de uma bestialidade inglesa, publicado em 1884 (sem qualquer desenvolvimento), O Perfil do
Marquês de Pombal, publicado em 1882.
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Para além dos folhetos, devem também considerar-se aqui outros textos camilianos
de vincada natureza agónica e de intencionalidade polémica que acabam por frustrar
as expectativas do autor que não vê o seu prosseguimento discursivo: é o caso da hipotética contenda entre Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós, que Carlos Reis designa
por “polémica a haver” (Reis 1991).
Por outras palavras, trata-se de um quadro criado pela publicação de textos de opinião que expressam divergências entre as personalidades que, acerca de um determinado assunto, se posicionam em pólos opostos, embora os textos produzidos por uma
e outra partes não se integrem uma macro-estrutura dialogal. Consideraremos este
como o "sentido discursivo alargado" (SDA) que retomaremos no ponto 4.
Já num nível extradiscursivo, o termo "polémica" pode também abranger processos
judiciais, duelos e pugilatos, por vezes como prolongamento de polémicas verbais
escritas ou orais, outras vezes como resolução de conflitos abertos em público, normalmente através da imprensa.
3. Retomaremos agora o sentido discursivo restrito de polémica, entendida como
diálogo escrito marcado essencialmente pela dimensão interaccional manifestada pelo
«dirigir-se directamente ao outro» e pela dimensão argumentativo-opositiva evidenciada
pelo «confronto entre duas opiniões», para focalizarmos a nossa atenção, com mais
pormenor, no conjunto das 27 trocas verbais polémicas em que Camilo Castelo Branco
se assume como interlocutor. O objectivo deste enfoque é, como ficou já anunciado,
traçar um esboço (ainda provisório) da arquitectura de uma troca verbal polémica, em
ordem à constatação da grande diversidade discursiva constitutiva da sua organização
global. O esquema a seguir delineado será o ponto de partida para a análise que se
segue.
Quadro 2

OUTROS TEXTOS

MOTIVO

TEXTO DE

TEXTO DE

ABERTURA

RÉPLICA

“TEXTO

…

PRINCIPAL”

OUTROS TEXTOS
CONTEXTO DISCURSIVO

Polémica (SDR)
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3.1. Se, numa determinada situação polémica, tomarmos por referência apenas as
intervenções escritas que cada um dos interlocutores dirige directamente ao outro, estamos em presença do que Marcelo Dascal designou por «texto principal»6 de uma troca
verbal polémica, ou seja, o produto do diálogo estabelecido entre, pelo menos, dois
participantes. Neste ponto, vamos atender a dois tipos de constituintes desse "texto
principal": a peça geradora da polémica, ou motivo, e as produções discursivas constitutivas da macro-estrutura dialogal.
3.1.1. No que diz respeito aos textos que servem de "motivo" à abertura da polémica, verificamos que, embora exista diversidade discursiva, a predominância é, indiscutivelmente, a de estes textos serem artigos de opinião, publicados na imprensa. Tal
constatação vincula, sem dúvida, a polémica ao discurso de imprensa e, dentro deste,
ao discurso de opinião. Vejamos.
Quadro 3
Trova verbal polémica
Com O Jornal do Povo
(1849)
Com António Aires de
Gouveia (1850-1851)

Com Januária d' Azevre
e Ruibarbo (1850)

Com D. Miguel Sotto-Mayor e Azeredo (1851)
Com A. da Silva Túlio
(1851)
Com Pedro de Amorim
Viana (1852)
Com O Jornal do Povo
(1852)

Motivo desencadeador da polémica
Texto de opinião/comentário político de Camilo Castelo
Branco, publicado em O Nacional, de 9-8-1849.
Soneto jocoso em que António Aires de Gouveia ridiculariza
Correia Leal (1.ª fase) e texto de opinião de António Aires de
Gouveia acerca da fundação de um grémio literário no Porto,
publicado em O Eco Popular, de 3-12-1850 e 7-12-1850 (2.ª
fase).
Texto de opinião de Camilo Castelo Branco na coluna
«Revista dos Dois Mundos (com pretensões a literária)», assinada com o pseudónimo Anastácio das Lombrigas, publicado
em O Jornal do Povo, de 30-11-1850.
Texto de opinião de D. Miguel Sotto-Mayor e Azeredo, acerca
de assuntos literários, publicado em O Pirata, de Agosto de
1851.
Texto noticioso de A. da Silva Túlio acerca de questões literárias que teriam envolvido Camilo Castelo Branco, publicado
em A Semana, Jornal Literário de Lisboa, de Agosto de 1851.
Textos de análise e de opinião de Pedro de Amorim Viana
acerca do poder temporal do Papa, publicados em A Península, de Janeiro de 1852.
Texto de opinião, não assinado, acerca do atentado contra a
rainha de Espanha, Isabel II, pelo clérigo Martín Merino,
publicado em O Jornal do Povo, de 12-2-1852, e um outro,
assinado por Manchester, acerca do mesmo tema, publicado
em O Jornal do Povo, de 14-2-1852.

6 No estudo da controvérsia filosófica que, em finais do século XVII, opôs Arnauld e Malebranche,
Marcelo Dascal distingue dois grupos de textos: por um lado, «those writings that A and M have explicitly,
directly, and publicly directed against each other’s views» que constituiriam o «primary text»; por outro,
«any «adjacent» text and any piece of historical information, no matter how remotely related to the primary text» que constituiriam o «co-text (additional texts) and context (situational data)» (Dascal 1990: 63).
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Com a Baronesa do
Bolhão e seus
familiares (1852)
Com O Braz Tisana
(1853)
Com A Nação (1853)

Com A Família
Católica (1854)

Com João Félix
Rodrigues (1859)
Com O Eco Popular
(1859)

Com O Bracarense
(1866-1867)

Com o P.e Júlio da
Rocha Soares de
Carvalho (1872)

Com Silva Pinto (1874)

Com Anselmo de
Morais Sarmento (1874)
Com Manuel Pinheiro
Chagas (1877)

Texto de Camilo Castelo Branco com o título «Revelações»
acerca da desavença conjugal do Barão do Bolhão, com a
assinatura «A Voz da Verdade», publicado em O Nacional, de
22-11-1852.
Texto de opinião/apreciação crítica, acerca da representação
da ópera Os Lombardos, de Verdi, publicado em O Braz
Tisana, de 10-11-1853.
Texto de opinião/apreciação crítica a duas poesias de Camilo
Castelo Branco, com o título «Variedades», publicado em A
Nação, de 22-11-1853.
Publicação do opúsculo de Camilo Castelo Branco Folhas Caídas, / apanhadas na lama, / por / um antigo juiz das almas
de Campanhã, / e / sócio actual da Assembleia Portuense, /
com exercício no Palheiro, Porto, 1854.7
Texto de opinião/comentário político de João Félix Rodrigues
(que assina com o pseudónimo Tanas), publicado em O Português, de 30-8-1859.
Texto de opinião de Camilo Castelo Branco acerca da tributação da décima industrial, publicado em O Nacional, de 6-91859 (1.ª fase), e texto de opinião de Camilo Castelo Branco,
publicado em O Nacional, de 19-9-1859.
Intervenção de Camilo Castelo Branco, sob a forma de carta
dirigida ao «Sr. Redactor de O Partido Liberal», na polémica
em curso entre O Bracarense e O Partido Liberal acerca do
patriotismo de Frei Bartolomeu dos Mártires, publicada em O
Partido Liberal, de 13-12-1860.
Texto «Missões e Missionários», de Camilo Castelo Branco,
publicado no Diário da Tarde, de 19-1-1872, que constituía a
reprodução do prefácio da edição portuguesa de O Inferno,
de Auguste Callet, saída em 1871, traduzido por Camilo Castelo Branco.
Texto de análise histórica, de Camilo Castelo Branco, publicado no fascículo 1, de Janeiro de 1874, de Noites de Insónia,
com o título «D. João III, o Príncipe Perfeito».
Referências escritas produzidas por Camilo Castelo Branco no
decorrer da sua polémica com Silva Pinto.
Texto de opinião/apreciação crítica de Camilo Castelo Branco
acerca do livro de Major, The Life of Prince Henry of Portugal, sob a forma de carta dirigida a Alberto Pimentel, publicada no Diário Ilustrado, de 26-4-1877.

7 «FOLHAS CAÍDAS, APANHADAS NA LAMA (V). "Obra de quatro vinténs, e de muita instrução", as Folhas Caídas,
Apanhadas na Lama foram publicadas por Camilo em 1854, no Porto e na tipografia de F. G. da Fonseca
–, com o pseudónimo «O Antigo Juiz das Almas de Campanhã». Trata-se de uma paródia às Folhas Caídas
do divino Garrett, editadas em 1853; ou, para sermos mais rigorosos, de uma sátira ferina contra a dissolução dos costumes, visando os barões, os ministros (Fontes Pereira de Melo é citado por extenso), as literatas
(...). O P. S. final, herético (ou como tal considerado), foi responsável pela polémica que se seguiu com A
Família Católica. (...).» – Cabral, Alexandre (1988), Dicionário de Camilo Castelo Branco, Lisboa, Caminho.
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Com J. M. da Cunha
Seixas (1879)

Com Cipriano Jardim
(1879)
Com António Maria
Seabra de Albuquerque
(1879)
Com múltiplos interlocutores a propósito do
Cancioneiro Alegre:
Sérgio de Castro, Carlos
Lobo d' Ávila, Mariano
Pina, Artur Barreiros,
Tomás Alves Filho,
Gaspar da Silva, Carlos
de Laet (1879-1880)
Com Alexandre da
Conceição (1881)
Com Avelino César
Calisto e José Maria
Rodrigues (1883)
Com Oliveira Martins
(1884)
Com Lugan e
Genelioux (1886)
Com Francisco Martins
Sarmento (1887)

Comentário crítico de Camilo Castelo Branco, publicado em
Bibliografia Portuguesa e Estrangeira, n.º 1 de 1879, acerca
do livro de Cunha Seixas em 1879, Galeria de Ciências Contemporâneas.
Texto de opinião, sem assinatura, publicado em O Trinta, de
18-9-1879, com o título «História e Sentimentalismo».
Texto de opinião/apreciação crítica de Camilo Castelo Branco,
com o título «Publicações Recentes», publicado em Bibliografia Portuguesa e Estrangeira, n.º 8 de 1879.
Publicação da obra de Camilo Castelo Branco Cancioneiro
Alegre de Poetas Portugueses e Brasileiros8.

Artigo de opinião/apreciação crítica de Alexandre da Conceição, acerca do romance A Corja, de Camilo Castelo
Branco, publicado em O Século, de 5-1-1881.
Prelecção feita pelo Doutor Avelino César Calisto, numa aula
de Direito Eclesiástico Português.
Texto de opinião/apreciação crítica de Camilo Castelo Branco,
com o título «O Paraguai da Europa», acerca dos jesuítas,
publicado em O Primeiro de Janeiro, de 17-7-1884.
Questão judicial intentada pelos editores herdeiros de Ernesto
Chardron contra Camilo Castelo Branco.
Texto de Camilo Castelo Branco, publicado, sob pseudónimo,
no Óbulo às Crianças.

A enumeração acima feita vem confirmar que o discurso de opinião da comunicação social, em geral, e da imprensa escrita, em particular, está indiscutivelmente ligado
ao discurso polémico, por via de uma configuração argumentativo-persuasiva potencialmente geradora de polémica.9 Dentro do que genericamente se designa como
"artigo de opinião" encontram-se subtipos como o comentário político, a análise histórica, a crítica literária (teatral ou outra). Sublinhe-se, em Camilo Castelo Branco, a crítica literária como motor gerador de polémica, quer quando este escritor se assumia
como crítico, quer quando era ele próprio o criticado.
3.1.2. O núcleo do "texto principal" das trocas verbais polémicas é constituído pelas
intervenções dos participantes no diálogo. Analisaremos, de seguida, através da obser8
9

Obra antológica de compilação e comentários críticos de vários poetas portugueses e brasileiros.
Esta ideia está presente nos vários estudos de Análise do Discurso desenvolvidos por Joaquim Fonseca (1992, 1996) e Rui Ramos (1998).
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vação das polémicas camilianas, a diversidade de formatos discursivos em que se pode
vazar a intervenção dos interlocutores de uma troca verbal polémica.
Daremos relevo, em primeiro lugar, às intervenções produzidas por cada um dos
interlocutores como réplica a um texto anterior. Estas peças evidenciam, geralmente no
título, marcas da macro-estrutura dialogal e argumentativa. Considerem-se, como exemplo, os títulos a seguir transcritos:
a) «Do Papa e do seu Poder Temporal. Refutação ao artigo que com aquela epígrafe foi publicado nos números 4 e 5 da Península, Jornal do Porto» (intervenção de Camilo Castelo Branco na polémica Racionalismo e Fé, de 1852, com
Pedro de Amorim Viana);
b) «A Fundação dum Grémio Literário no Porto – Ao Sr. Anastácio das Lombrigas» (intervenção de António Aires de Gouveia na polémica com Camilo Castelo
Branco, em 1850-1851.
Os elementos destacados, nos títulos citados, assinalam um movimento de retroacção que identifica os respectivos textos como intervenções reactivas de uma troca verbal.
Quando tal não se verifica, não havendo no título qualquer indicador da sua natureza
de peça de polémica, o texto pode aparecer encabeçado por uma nota introdutória da
redacção do jornal em que é publicado10, explicitando-se, desta forma, a sua natureza
de intervenção numa polémica.
Em segundo lugar, importa mencionar a elevada frequência com que surgem, na
dinâmica das trocas verbais polémicas, as cartas públicas. Algumas das polémicas
desenrolam-se integralmente em forma epistolográfica. É o caso, por exemplo, das
polémicas de Camilo Castelo Branco com Silva Túlio, em 1851, com a baronesa do
Bolhão e os seus familiares, em 1852, com o P.e Júlio da Rocha Soares de Carvalho, em
1872, com Cipriano Jardim, em 1879. Nas restantes, só algumas intervenções assumem
esse formato discursivo.
Finalmente, importa referir uma prática ligada a Camilo Castelo Branco que consiste
em intervir na troca verbal polémica através das crónicas que mantém, em certos períodos temporais, em determinados jornais. É o que acontece, por exemplo, na polémica
com Januária d' Azevre e Ruibarbo, em 1850, em que as intervenções de Camilo Castelo Branco são sub-partes (fragmentos) da coluna Revista dos Dous Mundos que o
escritor assinava regularmente n' O Jornal do Povo, ou na polémica com O Eco Popular,
em 1859, quando Camilo mantinha a crónica O Que Vai pelo Mundo, em O Nacional.
3.2. O quadro textual da polémica não se circunscreve, contudo, a este núcleo textual. Outro conjunto significativo na análise das situações interlocutivas polémicas é,
sem dúvida, o contexto discursivo11. Na verdade, numa determinada situação polé10 Registamos, a título exemplificativo, uma dessas notas de redacção. Uma das intervenções de
Camilo Castelo Branco, na polémica com O Jornal do Povo, em 1852, publicada sem título, é antecedida
da seguinte nota: «Se não fosse tão longo este artigo [de polémica com O Nacional, também sobre o
atentado à rainha de Espanha] havíamos de entreter-nos com o Jornal do Povo, que não perde por o
deixarmos, por hoje, entregue ao azorrague dum nosso ilustre amigo de quem publicamos o seguinte
comunicado:» (...) – Nota de A. C. In Cabral,1981: vol. III, 13.
11 Existe uma relação de estreita e forte influência do contexto na organização dos textos constitutivos de uma troca verbal polémica devido, mais uma vez, à problemática complexa do seu quadro inte-
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mica, nem sempre existem apenas as intervenções das pessoas que replicam entre si.
Além do já referido «texto principal», há a considerar um conjunto de outras produções
escritas que passam a designar-se por «texto secundário», englobando escritos de natureza vária (obras, manifestos, textos de opinião...), cartas a outras pessoas (que não o
adversário), trocas verbais polémicas que se ramificam a partir da primeira – enfim, produção textual do(s) contendor(es) que possa reflectir directa ou indirectamente a troca
verbal polémica principal.
Assim, desta categoria [«texto secundário»] participam não só os textos a que a polémica faz referência, mas quaisquer outros que foram sendo produzidos à margem, contendo referências e alusões quer à polémica quer a qualquer dos contendores.
Nas polémicas camilianas, o «texto secundário» é maioritariamente constituído por
artigos de opinião publicados na imprensa, anónimos ou assinados, de ataque a um
dos contendores ou de explicitação do desenrolar do diálogo polémico.
Há ainda a considerar, neste âmbito, um terceiro conjunto de textos constitutivo do
«co-texto» que se reporta às publicações e trocas verbais entre autores anteriores ou
contemporâneos, citadas ou tidas em conta por ambos os contendores.
3.3. A observação das «pendências camilianas frustradas», na expressão de Alexandre Cabral, que antes referimos na nota 2, revela-se esclarecedora na avaliação das condições que desencadeiam uma polémica entendida no seu sentido restrito e na análise
da sua estrutura global.
Recorde-se, em primeiro lugar, o episódio «com Lopes de Mendonça, em 1851» que
não resulta em polémica, apesar de Camilo Castelo Branco ter rebatido algumas afirmações daquele autor que manifestou intenção de resposta ao famoso romancista. No
entanto, tal intenção não se concretizou, pelo que não houve troca verbal polémica.
No segundo caso, «Com "Os Gafanhotos", em 1868», é Camilo Castelo Branco quem
não aceita entrar em diálogo, como informa Alexandre Cabral:
«Desde o primeiro número (de Março de 68), talvez por ciúmes bairristas ou desavenças
pessoais, o periódico de Urbano Loureiro desferiu uma série de ataques frontais a Camilo.
Abriu a série com As observações críticas do nosso primeiro romancista; prosseguiu no 2º
número com O Sr. Camilo e os seus leitores sisudos, e continuou no mesmo estilo, imperturbável, até ao 6.º número, datado de Agosto de 1868. Camilo nunca respondeu às provocações
d'Os Gafanhotos.»12

Não havendo abertura do diálogo pelo destinatário visado pelas críticas não há,
portanto, polémica.
Uma das condições para haver troca verbal polémica é a resposta que a pessoa
indigitada pelo locutor através de um texto de abertura poderá dar como sinal de aceitação da troca verbal. Assim sendo, há sempre, pelo menos, três textos como núcleo
mínimo de uma troca verbal polémica que ocorre na sequência de um motivo (preraccional. O facto de se tratar de um diálogo escrito, realizado em diferido, estando os interlocutores distantes espácio-temporalmente, permite a emergência de um conjunto variado de produções textuais (dos
interlocutores e/ou de outros) no período temporal que medeia as intervenções dos interlocutores que
as condiciona fortemente.
12 Cabral, 1981: vol. 2, 49.
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dominantemente também um texto): texto de abertura, a réplica e a contra-réplica.
Claro que este corpo textual pode ser estendido a um número indeterminado de intervençõe zs.
Relativamente ao terceiro caso, «Com Marques Gomes, em 1879», Alexandre Cabral
narra, do seguinte modo, os factos:
«A propósito dos trabalhos históricos integrados na série dos «romances facetos», Marques
Gomes aponta no n.º 784 do Distrito de Aveiro (…) a falta de rigor com que Camilo assinalara algumas datas. O romancista respondeu em tom ameno no n.º 11, de 1879, da Bibliografia Portuguesa e Estrangeira (artigo que foi depois incorporado em Narcóticos II, 225 e
seg.). Supomos que a pendência ficou por aí. Assinale-se, no entanto, que ao anotar as rectificações propostas, Camilo aproveitou o "ensejo de louvar os trabalhos pacientemente investigadores do Sr. Marques Gomes".»13

Contrariamente aos casos anteriores, aqui existe efectivamente diálogo entre os dois
interlocutores desencadeado por um motivo de discordância entre si. Existe também o
corpo textual fundacional da polémica: o motivo (trabalho histórico produzido e
publicado por Camilo Castelo Branco), o texto de abertura (o texto de Marques Gomes
que abre o diálogo com base no texto anterior de Camilo Castelo Branco) e a réplica
de Camilo Castelo Branco (que rectifica os erros apontados pelo interlocutor no texto
de abertura). Observam-se, portanto, as dimensões caracterizadoras de uma troca verbal
polémica, de acordo com a definição já enunciada (ver 2.). Alexandre Cabral, porém,
inclui-a no conjunto das «três confrontações de opinião, que todavia não redundam em
polémica.»14, apesar de afirmar «a pendência ficou por aí».
4. Não queremos terminar esta reflexão sem formular, como hipótese de trabalho,
a integração, no corpus polemístico de Camilo Castelo Branco, dos romances da última
fase do escritor (Eusébio Macário e A Corja). Tal integração vem exibir o extravasar
do seu génio polemístico em todas as dimensões da escrita, reforçando a tese da transversalidade da polémica na produção camiliana.
Esta hipótese faz eco das interpretações literárias produzidas por reconhecidos estudiosos camilianos a propósito do lugar que os romances camilianos Eusébio Macário
e A Corja, designados como "romances facetos” ou "romances realistas", ocupam no
espaço literário da segunda metade do século XIX, caracterizado, como é sabido, por
um conflito entre Camilo Castelo Branco e os jovens da Ideia Nova (Realismo/Naturalismo). Tais interpretações procuram discutir se esses romances devem ser considerados como paródia da escola realista ou um sinal da adesão do seu autor a essa escola.
De acordo com esta última, a menos defendida, Camilo teria abandonado os cânones do idealismo romântico para seguir a «escola nova» na senda de escritores como
Eça de Queirós ou Teixeira de Queirós. Trata-se da pouco consistente tese da adesão
à estética realista.
A tese que encara esses romances como uma paródia à estética realista é a mais
generalizadamente aceite: Camilo, movido por uma intenção inteiramente polémica,
compõe uma paródia ao romance realista, reagindo criticamente (logo, distanciando13
14

Cabral, 1981: vol. 2, 49.
Cabral, 1981: vol. 2, 46.
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-se) à (da) «escola nova». Neste sentido, admite-se um conflito de escolas (Romantismo
vs. Realismo/Naturalismo). Os "romances facetos" constituiriam peças através das quais
Camilo se propõe lutar contra a Escola Realista, constituindo, pois, uma manifestação
do conflito com o realismo. A intenção de luta subjacente aos processos paródicos e
caricaturais em que assenta a sua construção permite considerá-los escritos de polémica. Não esqueçamos que a paródia como processo da polémica usada na construção romanesca pode ser uma importante peça de luta, sobretudo se o objecto da paródia é um escritor representante de uma escola literária rival, como parece ser o caso.
Por último, existem estudiosos (como, por exemplo, Benjamim Salgado) segundo
os quais as obras em causa não constituem nem adesão nem paródia à estética realista.
Camilo terá construído duas obras originais resultantes de um hibridismo de tendências
estéticas «que nem serão exclusivamente românticas nem exaustivamente realistas mas
simplesmente camilianas.»
A tese da paródia ao realismo parece-nos a mais convincente, pela intenção subjacente aos próprios romances, como esclarece Jacinto do Prado Coelho, na sua obra
Introdução ao estudo da novela camiliana:
«O velho lutador, ansioso por medir forças e fazer escândalo, decide vir à arena. Não
comporá um romance realista a sério. (...) Fará, pois, uma paródia – ou seja, como diria
Gérard Genette, um pastiche satírico – e essa paródia incidirá em primeiro lugar no estilo,
para o qual o novelista dispõe duma sensibilidade particularmente aguda. Vai visar, neste
aspecto, não tanto porventura Eça de Queirós, que no seu entender «sacrifica menos a ideia
à forma», mas Teixeira de Queirós, que, no seu juízo excessivo, atrás citado, «desaba para Gôngora», com «rendilhados de adjectivos – adjectivos em arreata com grandes chocalhos como
os dos velhos estafetes».
(...) O Eusébio Macário destina-se a fazer rir. Di-lo o próprio autor ao editor Chardron:
será "no estilo do Eça e do Júlio L. Pinto. Deve fazer rir".» (Coelho, 1983 [1947]: 130-131 )

Também José-Augusto França destaca, nas duas obras em apreço, a dimensão caricatural, depreendendo uma intenção polémica:
«Vimos já o romancista penetrar no domínio dos realistas com Eusébio Macário e A
Corja, publicados em 1879 e 1880. A sua intenção era inteiramente polémica: referia-se ao
estilo dos seus concorrentes Eça e Júlio Lourenço Pinto (e Teixeira de Queirós) e declarava
que a nova fase da sua produção devia "fazer rir". (...) Tratava-se, ao mesmo tempo, duma
operação crítica por parte do romancista, que pretendia denunciar o que para si não passava
dum processo, duma moda cujo carácter científico devia repugnar-lhe.» (França 1975: 1107)

Esta hipótese – que tem vindo a ser defendida em vários estudos (Reis 1990, Lima
1994, Duarte 2002, Jesus 1993, Martins 1997) – poderá ser reforçada por via de uma
análise circunstanciada dos textos mencionados, o que virá confirmar a teoria da transversalidade da polémica na produção camiliana, ao estender o conjunto dos formatos
discursivos polémicos à escrita ficcional.
5. Do trajecto traçado, derivam alguns elementos configuracionais da polémica que
poderão servir de orientação para estudos futuros. Com efeito, a presença transversal
da polémica na escrita camiliana e a diversidade das suas ocorrências discursivas na
obra deste escritor permitem equacionar, como um dos traços configuracionais da polémica, a diversidade de formatos discursivos através dos quais se manifesta.
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A polémica configura-se como um espaço discursivo originado por um acto verbal
fundador de oposição/divergência: à palavra de alguém, um outro alguém diz não. O
espaço discursivo fundado com esse acto de oposição/divergência abre-se à emergência de textos/discursos de vário formato, marcados, implícita ou explicitamente, pela
polemicidade. A polémica, no campo discursivo, toma a forma de diferentes corpos
textuais/discursivos que vão desde as produções discursivas que integram uma macro-estrutura dialogal (troca verbal polémica) até às produções discursivas monologais
(texto de opinião, crónica, carta aberta, folheto, livro), de acordo com o sentido estrito
(SDR) ou amplo (SDA) que o termo assume.
Deste reconhecimento da diversidade de formatos discursivos como traço caracterizador da polémica – quer no seu sentido amplo, quer no seu sentido restrito – decorrerá naturalmente a necessidade de pôr em questão a definição da polémica como
"género literário", homogéneo e coeso.
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Text und Grammatikographie
Die Gramática da Língua Portuguesa, die der Jubilar geschrieben hat und die nun
bereits in der zweiten Auflage vorliegt, geht in einem wesentlichen Punkt über sehr
viele andere Grammatiken hinaus: sie enthält nämlich ein Kapitel, das dem Text und
dem Gespräch gewidmet ist (1992: 307-371, 1999: 399-505). Das hat mich dazu angeregt, über die Struktur nachzudenken, die eine Grammatik haben sollte, wenn sie auch
den Text behandeln will.
Im Folgenden gehe ich zunächst kurz auf die Entstehung der Textlinguistik ein.
Sodann werde ich verschiedene Ansätze zu einer grammatikographischen Berücksichtigung textlicher Phänomene darstellen. Es wird sich dabei zeigen, daß es unterschiedliche Möglichkeiten der Strukturierung einer Grammatik gibt, wenn sie auch den Text
einbeziehen soll. Einer dieser möglichen Strukturen werde ich den Vorzug geben. Dafür
werde ich Gründe nennen, und ich werde auch einige Beispiele anführen, die eine
erste Idee von einer solchen Struktur vermitteln sollen. Am Ende werde ich ein mögliches Vorgehen bei der Erarbeitung einer solchen Grammatik erörtern.
Die Entdeckung des Textes als Forschungsgegenstand der Linguistik fällt in die 60er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Sie hatte die Entwicklung der Textlinguistik oder
vielmehr einer Reihe verschiedenartiger Textlinguistiken zur Folge (vgl. etwa Kalverkämper, 1981: 14-19). Am eindrücklichsten hat der damalige Münsteraner Linguist Peter
Hartmann den neuen Ansatz auf den Punkt gebracht. Er charakterisierte den Text als
das primäre, als das originäre sprachliche Zeichen; Sätze und Wörter betrachtete er lediglich als dessen Komponenten (1968a, 1968b, 1971).
Die Grammatikographie hat aus dieser Wende in der Linguistik erst eine geraume Zeit
später Konsequenzen gezogen, nämlich erst in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und auch das nur sehr zaghaft. Viele Grammatiken ignorieren auch heute noch den
Text; für sie gilt dann das Verdikt von de Beaugrande: "we will undoubtedly discover many
constraints which are only determined upon the plane of the actual discourse; and a system
or 'grammar' that abstracts away from these to attain ideal order is in fact promoting
disorder" (1999: 7). Soweit ich sehe, hat die Grammatikographie drei verschiedene Arten
von Strukturen für eine Grammatik gefunden, die auch auf textliche Phänomene eingeht.
Eine dieser Strukturen wird durch Harald Weinrichs Textgrammatik der französischen Sprache aus dem Jahr 1982 repräsentiert. Diese Grammatik ist im wesentlichen,
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wie andere Grammatiken auch, nach Wortarten gegliedert, enthält also kein gesondertes Kapitel "Text". Sie will jedoch ihre Phänomene von den Texten her verstehen. In
ihrem Grundlagenkapitel heißt es: "Eine Grammatik, die sich als Textgrammatik versteht, ist ganz von (mündlichen oder schriftlichen) Texten her gedacht". Dort heißt es
auch: "Dieser Grammatik liegt eine Linguistik zugrunde, die ihr Maß nicht vom Monolog, sondern vom Dialog nimmt" (1982: 24)1.
Eine weitere Struktur wird gleich durch mehrere Grammatiken repräsentiert. Zu
ihnen gehört zunächst einmal die 1984 erschienene 4. Auflage der deutschen Dudengrammatik, die, wie andere Grammatiken auch, nach Wort und Satz gegliedert ist, aber
in einem angehängten Ausblick sehr kurz auf "Satz, Äußerung und Text" zu sprechen
kommt (Duden, 1984: 762f.). Dieses kurze Kapitel wäre kaum erwähnenswert, wenn
die Redaktion es nicht im Laufe der Zeit beträchtlich erweitert hätte. In der 6. Auflage
von 1998 findet es sich unter der Überschrift "Vom Wort und Satz zum Text - ein Ausblick" als ein umfangreiches eigenes Kapitel des Grammatikteils "Satz" wieder (Duden,
1998: 833-858). Ähnlich, wenn auch konsequenter verfährt die Einführung in die
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, die 1988 von einem Autorenkollektiv
unter Leitung von Karl-Ernst Sommerfeldt und Günter Starke veröffentlicht wurde (3.
Auflage: Sommerfeldt & Starke, 1998): sie widmet der "Grammatik des Textes" ein eigenes Kapitel (Autorenkollektiv, 1988: 294-311)2. In diesen Zusammenhang gehört auch
die Gramática da língua portuguesa des Jubilars (1995), deren drittes Kapitel (nach
den Kapiteln "Fundamentação da noção 'gramática'", "Gramática da palavra" und "Gramática da frase", ein Kapitel "Gramática de texto e textologia" enthält (Vilela, 1995: 308371; in der zweiten Auflage trägt es die Überschrift "Gramática de texto e análise do
discurso", Vilela, 1999: 399-505).
Eine dritte Struktur wird durch die Deutsche Grammatik von Ulrich Engel (1988; 3.
Auflage 1996) repräsentiert. Ihr Hauptkennzeichen ist, daß ihr eigentlicher grammatikographischer Teil mit einem Kapitel "Der Text" beginnt (1988: 31-176), daß erst im
Anschluß an dieses Kapitel der Satz behandelt wird und daß wiederum erst im Anschluß daran Phänomene zur Sprache kommen, die unterhalb der Satzebene angesiedelt
sind. Engel begründet diesen Aufbau folgendermaßen:
Es ging mir einerseits darum zu zeigen, daß der Text die wesentliche Dimension der Sprache ist, weil nur im Text sprachliche Verständigung möglich ist; daß daher, wer sich über Beschaffenheit, Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen der Sprache Bescheid holen will,
vom Text ausgehen muß. Deshalb steht der Teil, der sich mit dem Text befaßt, am Anfang dieses Buches. Die folgenden Teile setzen ihn voraus: alle kleineren Einheiten werden aus dem
Text und seiner Struktur abgeleitet. (1988: 13; ohne Hervorhebungen zitiert)

1 Weinrichs Grammatik enthält darüber hinaus aber auch ein Kapitel, das die Überschrift "Syntax des
Dialogs" trägt. Ähnlich konzipiert wie seine französische Textgrammatik ist auch Weinrichs Textgrammatik der deutschen Sprache (1993; 2. Auflage 2002). Sie schließt jedoch auch ein Kapitel "Wortbildung"
ein, das in der französischen Textgrammatik keine Entsprechung hat.
2 Vorgängerin ist die Einführung in die Grammatik und Orthographie der deutschen Gegenwartssprache von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Karl-Ernst Sommerfeldt, Günter Starke und
Dieter Nerius (1981), in deren Kapitel "Syntax" ein Unterkapitel "Satz- und Textverflechtung" eingeschlossen ist (Autorenkollektiv, 1981: 231-239), das sich aber nicht der textlinguistischen Wende der 60er
Jahre verdankt, sondern eine "materialistisch-dialektische" Basis hat (Autorenkollektiv, 1981: 231).
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Es ging mir aber andererseits auch darum zu zeigen, daß diese kleineren Einheiten ihre
eigene Ordnung haben, die nicht ausschließlich vom Text, sondern teilweise auch "von unten
her" festgelegt ist. (1988:13; ohne Hervorhebungen zitiert)

Hält man sich in der Grammatikographie streng an die Rede vom Text als dem originären sprachlichen Zeichen, in das Sätze und Wörter als Teile eingehen, dann ist eine
Grammatikstruktur wie die durch Engels Grammatik exemplifizierte, nämlich die Reihenfolge "Text" - "Satz" - "Wort", die angemessenste. Die Behandlung des Textes am
Ende der Grammatik ist zwar im Prinzip ebenfalls akzeptabel. Die Grammatiken, die so
verfahren, zeigen aber einerseits, daß es dadurch zu mannigfachen Wiederholungen
kommen kann. So behandelt die Dudengrammatik die textuelle Funktion der Pronomina sowohl im Kapitel "Wort" als auch in ihrem dem Text gewidmetem Unterkapitel
(1998: 327 bzw. 852) und die Grammatik von Vilela die Konnektoren sowohl im Kapitel "Gramática da palavra" als auch im Kapitel "Gramática do texto e análise do discurso" (1999: 265-269 bzw. 442-444). Andererseits neigen diese Grammatiken dazu, aus
dem Anhang oder dem Schlußkapitel einen Überblick über die Textlinguistik insgesamt
zu machen, so daß auch Phänomene zur Sprache kommen, die zwar textlinguistisch
relevant, aber weniger grammatischer als vielmehr etwa pragmatischer Natur sind.
Weinrichs Textgrammatiken behandeln, ihrem Namen zum Trotz, die Textgrammatik
keineswegs systematisch.
Daß eine Behandlung der Textlinguistik in einem Anhang oder einem Schlußkapitel zu Wiederholungen führt, hängt damit zusammen, daß die allermeisten textstrukturierenden Verfahren nicht genuin textlich sind, sondern in einer spezifischen Weise von
Wörtern, Satzgliedern und Sätzen Gebrauch machen. Weil das so ist, gebe ich einem
ähnlichen Vorgehen den Vorzug, wie es Engel gewählt hat, nämlich einer Anordnung
der Grammatikkapitel in der Reihenfolge "Text" - "Satz" - "Wort". Ich begründe dieses
Vorgehen jedoch damit, daß der Text deshalb "die wesentliche Dimension der Sprache"
ist, weil die menschliche Sprachkompetenz Textkompetenz ist oder - in Hartmannscher
Terminologie - der Text das originäre sprachliche Zeichen bildet (und deshalb dann
sprachlich mit Hilfe von Texten kommuniziert wird). Weiterhin ist mein Vorgehen rigoroser: Obwohl die Phänomene, die in einer solchen Grammatik im Kapitel "Text"
behandelt werden müssen, weitgehend lexikologisch-morphologischer und satzsyntaktischer Natur sind, müssen sie dort abschließend behandelt werden; es würde der Ökonomie der Grammatik schaden, wenn sie in den Kapiteln "Satz" und "Wort" noch einmal zur Sprache kämen3.
Der Grammatikteil "Text" sollte keinen umfassenden Überblick über die Textlinguistik geben, sondern sich auf grammatikographisch relevante textliche Phänomene
konzentrieren. Nach meiner Einsicht sollten zwei Arten solcher Phänomene im Vordergrund stehen. Dabei berufe ich mich auf einen Ansatz, den ich in Figge 1999 dargelegt
habe und der sich in seinen Grundzügen so charakterisieren läßt: Durch die Produktion eines Textes manifestiert ein Textproduzent ein Gebilde aus Konzepten, die ihrer3 Wird der Satz vor dem Wort behandelt, dann sollte auch auf lexikologisch-morphologische Phänomene, die satzsyntaktisch relevant sind und deshalb im Kapitel "Satz" behandelt werden, im Kapitel
"Wort" nicht noch einmal eingegangen werden, falls man sich nicht ohnehin dazu entschließt, die Beschreibung von Syntax und Morphologie in einem Kapitel "Morphosyntax" zusammenzufassen.
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seits Bündel von Merkmalen sind. Durch die sprachliche Rezeption dieses Textes baut
ein Textrezipient in seinem Innern eine mehr oder weniger getreue Replik dieses Konzeptgebildes auf. Der Textproduzent strukturiert nun seinen Text zweifach, nämlich
einerseits lokal durch die Herstellung von Beziehungen zwischen einzelnen Sätzen dieses Textes und andererseits global durch Gliederung des Textes in einzelne Textabschnitte. Dadurch, daß er Sätze seines Textes miteinander in Beziehung bringt, zeigt er
dem Rezipienten, wie er die Grundelemente des Konzeptgebildes, das er aufbaut,
miteinander verknüpfen soll. Durch die Gliederung des Textes gibt er dem Rezipienten
zu erkennen, daß dieses Konzeptgebilde aus Teilgebilden besteht und wie diese Teilgebilde sich zusammenfügen.
Die Exemplifizierung der Grammatikstruktur, die mir vorschwebt, beginne ich mit
einigen Ausführungen zu den Beziehungen zwischen Sätzen. Diese Beziehungen lassen sich im Kapitel "Text" der Grammatik nur dann angemessen beschreiben, wenn
schon dort auf Satzsyntaktisches eingegangen, wenn nämlich schon dort zwischen verbalen Satzgliedern (Prädikaten) und substantivischen Satzgliedern (einschließlich pronominaler und aus Eigennamen bestehender Satzglieder und einschließlich substantivischer Satzglieder, die einer Präposition folgen) unterschieden wird. Die Beziehungen
zwischen Sätzen können nämlich sowohl Beziehungen zwischen ihren verbalen als
auch Beziehungen zwischen ihren substantivischen Satzgliedern sein. Das läßt sich an
dem Beispiel O Pedro criticou o chefe. Ele foi despedido (Vilela, 1999: 443) zeigen. Ein
Rezipient dieses kurzen Textes wird nach Beziehungen zwischen den beiden Sätzen
suchen, aus denen er besteht. Dabei wird er nach der Art der Satzglieder vorgehen: Das
substantivische Satzglied Ele wird er mit dem substantivischen Satzglied O Pedro in
Beziehung bringen (oder, was ich hier aber vorläufig außer Acht lasse, mit o chefe).
Geht man davon aus, daß er bereits über ein Konzept des erwähnten Pedro verfügt,
dann veranlaßt ihn die Beziehung zwischen den substantivischen Satzgliedern beider
Sätze dazu, Merkmale, die er sprachlich aus den verbalen Satzgliedern beider Sätze erschließt ('Kritisieren' und 'Entlassen werden'), demselben Konzept, nämlich seinem Konzept von Pedro zuzuordnen. Er wird aber auch eine Beziehung zwischen den beiden
verbalen Satzgliedern vermuten und, wenn die Vermutung sich bestätigt, eine temporale und/oder eine kausale Beziehung zwischen den Merkmalen 'Kritisieren' und
'Entlassen werden' etablieren4.
Der Unterschied zwischen verbalen und substantivischen Satzgliedern ist also schon
ein Thema des Kapitels "Text". Man könnte nun meinen, daß wenigstens die Beziehungen, die das verbale Satzglied eines Satzes mit den substantivischen Satzgliedern
dieses Satzes eingeht, eine genuine Angelegenheit des Kapitels "Syntax" seien. Aber
auch das ist nicht der Fall. Bei der Verarbeitung des oben angeführten Beispiels wird
der Rezipient zunächst eine Beziehung zwischen den substantivischen Satzgliedern
suchen, die jeweils im Subjekt der beiden Sätze stehen; Beziehungen dieser Art bestehen nämlich typischerweise zwischen Subjekt-Satzgliedern. Erst wenn andere Indizien
gegen eine Subjekt-Subjekt-Beziehung sprechen, wird der Rezipient eine Beziehung
zwischen dem Objekt-Satzglied des ersten und dem Subjekt-Satzglied des zweiten
4 Die Art solcher Beziehungen kann, muß aber nicht durch Konnektoren (vgl. Vilela, 1999: 442f.)
verdeutlicht werden.
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annehmen und dann die Merkmale 'Kritisieren' und 'Entlassen werden' seinem Konzept
von dem in der Satzfolge genannten Chef zuordnen. Jedenfalls sind auch die Dependenzbeziehungen in Sätzen ein Thema des Kapitels "Text" und nicht erst des Kapitels
"Satz".
Ähnliches gilt auch für die relative Stellung der Glieder eines Satzes. Das SubjektSatzglied steht meist vor dem verbalen Satzglied. Es kann aber, mittels bestimmter Verfahren, auch ein anderes Satzglied präverbal angeordnet werden. Dann geht ein Rezipient nicht falsch vor, wenn er versucht, eine Beziehung von einem substantivischen
Satzglied des voraufgehenden Satzes zu diesem präverbalen Satzglied zu etablieren. Mit
solchen Gegebenheiten beschäftigt sich gern die Thema-Rhema-Theorie (vgl. Vilela,
1999: 418-421). Jedenfalls kann auch die relative Stellung von Satzgliedern zu einem
Gegenstand des Grammatikteils "Text" werden, also nicht erst im Grammatikteil "Satz"
zur Sprache kommen.
Was aber sicherlich ein Thema des Kapitels "Satz" ist, ist die relative Stellung von
substantivischen Satzgliedern, die dem verbalen Satzglied folgen, weil es hier häufig
lediglich die Länge dieser Satzglieder ist, die deren Aufeinanderfolge regelt (Behagels
Gesetz der wachsenden Glieder).
Ich gehe nun von den lokalen Beziehungen zwischen Sätzen zur globalen Textgliederung über. Für die Gliederung von Texten stehen kaum autonome Verfahren zur
Verfügung. Was sich nennen läßt, sind die typographische Strukturierung gedruckter
und vielfach eine entsprechende Strukturierung handschriftlicher Texte, weiterhin Pausen und spezifische Intonationen in mündlichen Texten und schließlich der Sprecherwechsel in dialogischen Texten. Auch diese Verfahren müssen natürlich in der Grammatik unter "Text" behandelt werden. Alle anderen Textgliederungsverfahren machen
von syntaktischen oder von morphologisch-lexikologischen Mitteln Gebrauch. In schriftlichen Texten verstärken solche Verfahren häufig typographische Einschnitte, insbesondere den Absatzwechsel; in gesprochenen Texten können sie die Wirkung des Sprecherwechsels verstärken. Es folgen nun einige Beispiele.
Hinlänglich bekannt sind bestimmte Adverbien oder Partikeln, die zwar als Teile
von Sätzen auftreten, aber ihre Funktion erst innerhalb des Textes erfüllen, zu dem
diese Sätze gehören. Es handelt sich um Textgliederungssignale oder Diskursmarker
(vgl. Vilela, 1999: 73-479). Diese Morpheme sind ein wichtiger Gegenstand des Kapitels "Text". Im Kapitel "Wort" kann man auf ihre Behandlung verzichten.
Auch substantivische Satzglieder leisten einen erheblichen Beitrag zur Textgliederung, und zwar dadurch, daß sie sich in Struktur und Komplexität erheblich voneinander unterscheiden können. Hier ist zunächst einmal der Unterschied zwischen pronominalen und echt substantivischen Satzgliedern von Belang. Es ist gezeigt worden, daß
echt substantivische Satzglieder eher am Absatzanfang und pronominale Satzglieder
eher im Absatzinnern vorkommen (Hinds 1977, Hofmann 1989, Schreiber 1999: 38).
Echt substantivische Satzglieder verstärken also den textgliedernden Effekt von Absatzwechseln. Weiterhin ist von Belang, daß echt substantivische Satzglieder unterschiedlich komplex sein können. Ein Beispiel für einfache substantivische Satzglieder sind
solche, die nur aus einem Eigennamen bestehen. Komplexere substantivische Satzglieder bestehen aus einem Artikel und einem Substantiv. Noch komplexere substantivische Satzglieder enthalten zudem ein oder sogar mehrere Attribute. Je komplexer nun
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solche Satzglieder sind, um so eher haben sie eine textgliedernde Funktion. Wenn sie
eine solche Funktion haben, dann sind sie Ersterwähnungen und sollen den Rezipienten dazu veranlassen, das Konzept von einer neuen Person oder einer neuen Sache zu
bilden. Um ein Beispiel zu geben: zu Beginn seiner Erzählung "Le modèle" schildert
Guy de Maupassant den Strand von Étretat, um dann, am Anfang eines neuen Absatzes, mit Hilfe eines komplizierten substantivischen Satzglieds ein Personenkonzept einzuführen: Un jeune homme, connu, célèbre, un peintre, Jean Summer (1974: 1103).
Anders formuliert: Pronominale Satzglieder sind typische Binnenelemente von Textgliederungseinheiten; kommen sie am Anfang einer solchen Einheit vor, dann wird die
Textrezeption erschwert, weil der Rezipient den Widerspruch zwischen ihrer typischen
und ihrer tatsächlichen Textposition auflösen muß. Echt substantivische Satzglieder
haben eine mit ihrer Komplexität zunehmende textgliedernde Funktion; kommen sie
im Innern einer Textgliederungseinheit vor, dann kann die Textrezeption ebenfalls erschwert werden, weil der Rezipient den Widerspruch zwischen der Kontinuität dieser
Einheit und dem Vorkommen eines Satzglieds mit möglicher textgliedernder Funktion
auflösen muß (vgl. Vonk, 2001: 270-273).
Die Struktur substantivischer Satzglieder muß also schon im Grammatikteil "Text"
behandelt werden. Dabei kommt es nicht nur auf den Unterschied zwischen pronominalen und echt substantivischen Satzgliedern, sondern auch auf die Struktur der echt
substantivischen Satzglieder an. Da die Komplexität dieser Satzglieder vor allem von
Zahl und Art ihrer Attribute abhängt, muß auch die Attribuierung zu einem Thema des
Kapitels "Text" werden: Attribuierung von Adjektiven, von Substantiven (Apposition),
von Relativsätzen, von Präpositionalphrasen und ähnlichem. All das braucht in den
anderen Grammatikteilen dann nicht mehr bearbeitet zu werden. Was aber etwa für
den Grammatikteil "Satz" übrig bleibt, ist in den romanischen Sprachen das Problem der
Stellung des Adjektivs in Bezug auf sein Substantiv (s. aber Vilela, 1999: 424).
Ein wichtiges Thema der den Verben gewidmeten Kapitel bilden in Weinrichs Textgrammatiken die Tempora. Hier soll es darum gehen, daß in erzählerischen Texten mit
einem Absatzwechsel häufig ein Wechsel der Tempora einhergeht, etwa, in den romanischen Sprachen, vom einfachen Perfekt zum Imperfekt oder zum Plusquamperfekt
und dann auch wieder zurück. Ein Wechsel vom einfachen Perfekt zum Imperfekt signalisiert dem Rezipienten, daß er von Vorstellungen von Ereignissen zu Vorstellungen
von Eigenschaften von Personen oder Sachen übergehen soll, ein Wechsel vom einfachen Perfekt zum Plusquamperfekt, daß er auf dem inneren Kalender, auf dem er seine
Vorstellungen von den Ereignissen chronologisch organisiert, einen Rücksprung
machen soll. Tempuswechsel wirken textgliedernd, und daß zwingt dazu, auch die
Tempora zu einem Gegenstand des Kapitels "Text" zu machen. Das heißt aber nicht,
daß nicht auch in den Kapiteln "Syntax" und "Wort" über Tempora zu sprechen wäre.
Ein wichtiger Gegenstand des einen ist etwa die Zeitenfolge, ein wichtiger Gegenstand
des anderen die Verbalmorphologie.
Auch die Struktur von Satzgefügen kann textgliedernd wirken. Gary D. Prideaux
und John T. Hogan haben darauf aufmerksam gemacht, daß in bestimmten Fällen Satzgefüge mit voraufgehendem Nebensatz eher nach Texteinschnitten vorkommen als im
Innern von Textblöcken (1993). Ich will dafür zwei Beispiele bringen. Zum einen handelt es sich um temporale Gefüge, in denen der voraufgehende Nebensatz von einer
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Konjunktion wie als eingeleitet wird und ein Verb im Plusquamperfekt oder im einfachen Perfekt enthält und in denen im folgenden Hauptsatz ein Verb im einfachen Perfekt vorkommt (vgl. Figge, 2004: 354-356). Ein besonders markantes Beispiel ist der
Gebrauch, den Johann Peter Hebel in seiner Kalendergeschichte "Unverhofftes Wiedersehen" (1999) von dieser Konstruktion macht:
Als sie aber vor St. Luciä der Pfarrer zum zweitenmal in der Kirche ausgerufen hatte: »So
nun jemand Hindernis wüßte anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich
zusammenkommen.« Da meldete sich der Tod. (328)
Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809 [...] zwischen zwei Schachten eine Öffnung
durchgraben wollten, [...] gruben sie aus dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines
Jünglings heraus [...] (331)
Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Gefreundte und Bekannte
waren schon lange tot, kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen [...], bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. (331f.)

Daß diese Satzgefüge, die überdies auch alle das Textgliederungssignal aber enthalten, Hebels Erzählung gliedern, kann man, wenn man die Geschichte nicht kennt, beinahe erraten5.
Zum anderen handelt es sich um Satzgefüge, in denen der Hauptsatz ein Imperfekt
und der Nebensatz ein einfaches Perfekt enthalten und in denen der eine dem anderen voraufgeht. In Gabriel García Márquez' Erzählung "La increíble y triste historia de
la cándida Eréndira y su abuela desalmada" (1972) kommen zwei Satzgefüge dieser
Struktur vor, eines gleich zu Anfang: Eréndira estaba bañando a la abuela cuando
empezó el viento de su desgracia (273), das andere einige Seiten nach der Mitte:
Aquella noche, poco después de las siete, Eréndira estaba peinando a la abuela
cuando volvió a soplar el viento de su desgracia (301). Diese Satzgefüge sind sich auch
lexikalisch ähnlich. Das zweite enthält zudem am Anfang ein temporales Textgliederungssignal und nimmt außerdem mit dem volvió von volvió a soplar auf das erste
Bezug. Um die textgliedernde Wirkung des zweiten Satzgefüges zu beurteilen, muß
man freilich die Erzählung kennen.
Der letzte Satz des voraufgehenden Kapitels deutet an, mit welcher Problematik ein
Grammatikograph bei den Vorarbeiten zu seiner Grammatik konfrontiert wird, wenn er
dort die textgrammatischen Phänomene seiner Sprache genauso systematisch und
exhaustiv darstellen will wie deren Morphologie und deren Syntax. Da er sich dabei
nur partiell auf bereits vorliegende textlinguistische Forschungsergebnisse stützen kann
(vor allem auf Ergebnisse von Untersuchungen auf den Gebieten der Pronomina, der
Artikel, der Konnektoren oder der Diskursmarker), kommt er nicht umhin, selber
möglichst viele Texte möglichst verschiedener Urheber und möglichst verschiedener
Sorten zu studieren. Weil einerseits die Textstrukturierung von den unterschiedlichsten
lexikologischen und syntaktischen Mitteln Gebrauch macht, muß er dabei fast jedes
Wort und jede syntaktische Konstruktion dieser Texte auf ihre textgrammatische Rele5

Der Text kann von der Seite
http://homepage.ruhr-uni-bochum/Udo.L.Figge/download
heruntergeladen werden. Dort findet sich auch eine Fassung, in der die Textgliederungssignale markiert sind und kommentiert werden.
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vanz überprüfen. Weil andererseits der Maßstab für die Korrektheit der textgrammatischen Analyse das Textverständnis ist, muß er sich auch Rechenschaft über sein Verständnis des jeweiligen Textes ablegen oder - anders formuliert - sich über die Struktur
des Konzeptgebildes klar werden, das er sich aus diesem Text erarbeitet.
Dieses Vorgehen ist einerseits, angesichts der Fixierung der herkömmlichen Grammatikographie auf das Wort und den Satz, gewöhnungsbedürftig. Andererseits bringt es
einen enormen Aufwand mit sich, der eine einzelne Person überfordert. In der Grammatikographie gibt es jedoch neuerdings Tendenzen zu einer kollektiven Projektarbeit,
wie sie sich in der Lexikographie längst eingebürgert hat. Das zeigen etwa die von
Lorenzo Renzi et al. herausgegebene italienische Konsultationsgrammatik (2002) oder
die von Ignacio Bosque und Violeta Demonte herausgegebene spanische Grammatik
(1999). Zu einer solchen Arbeit wird man sich entschließen müssen, wenn man eine
Grammatik mit einem der Sache angemessenen textlinguistischen Teil schreiben will.
Die Korpuslinguistik, die für die Lexikographie eine hohe methodische Relevanz hat,
kann der Textgrammatikographie nur in dem Maße hilfreich sein, wie sich textgrammatische Phänomene durch eine Suche nach relativ kleinen sprachlichen Elementen
erschließen lassen.
Es gibt die Auffassung, daß Texte gar keine sprachlichen Einheiten seien wie das
Wort und der Satz, sondern Einheiten der Sprachverwendung, zu deren Untersuchung
sich vor allem die Methoden der Stilistik anbieten. Nun hat aber Roland Harweg schon
vor längerer Zeit erklärt, daß "Stil [...] die Art und Weise der Konstitution von Texten"
(1972: 71) und Stilistik daher nichts anderes als Textgrammatik (1972: 75) sei. Dem
stimme ich zu. Textgrammatik kann man aber eigentlich nur an einzelnen schriftlichen
oder mündlichen Texten betreiben und wenn, wie ich oben ausgeführt habe, die Erhebung textlinguistischer Fakten die Inhalte der syntaktischen und morphologisch-lexikologischen Kapitel einer Grammatik mitbestimmt, kann man eigentlich auch Satz- und
Wortgrammatik nur im Zusammenhang mit Textgrammatik, also auch nur an einzelnen
Texten betreiben. Nun ist mit Stil nicht nur der einzelner Texte, sondern etwa auch der
von mehreren oder allen Texten desselben Urhebers oder der von mehreren oder allen
Texten derselben Textsorte gemeint. Das weist darauf hin, daß es vertretbar ist, die
Ergebnisse der grammatischen Analyse einzelner Texte in geeigneter Weise zu synthetisieren und sich durch fortschreitende Synthesen die Grammatik einer Sprache zu erarbeiten. Allerdings weiß man, daß Texte sich stilistisch sehr stark voneinander unterscheiden können. Daher ist damit zu rechnen, daß Synthesen von Ergebnissen textgrammatischer Untersuchungen zu Inkompatibilitäten führen. Auf solche Inkompatibilitäten kann man aber auch bei der Synthese von Ergebnissen syntaktischer und morphologisch-lexikologischer Analysen einzelner Texte oder Textgruppen stoßen. Gewissenhaftere Grammatiken machen ja auch auf solche Inkompatibilitäten aufmerksam.
Ein Grammatikprojekt, das mit der Text-, Satz- und Wortbeschreibung einzelner Texte
beginnt, solche Beschreibungen synthetisiert und dann wiederholt Synthesen synthetisiert, ohne die Problematik solcher Synthesen zu ignorieren, und das dann seine Ergebnisse ökonomisch in der Reihenfolge "Text" - "Satz" - "Wort" darstellt, hat in meinen
Augen die meisten Chancen, eine wirklich angemessene Grammatik der Sprache, die
es sich ausgewählt hat, zu produzieren.
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As bandeiras da paixão: o Euro-2004
na publicidade escrita portuguesa
“O léxico é o repositório do saber linguístico e é ainda a janela através da qual um
povo vê o mundo. Um saber partilhado que apenas existe na consciência dos falantes duma
comunidade.”
Mário Vilela (1994: 6)

1. Introdução
Neste trabalho, propomo-nos apresentar uma pesquisa baseada numa recolha
muito recente de anúncios publicitários escritos, publicidade comercial e institucional
na imprensa, cartazes e folhetos1, todos eles incluindo a menção, directa ou indirecta,
ao campeonato de futebol Euro-2004. O corpus de trabalho foi analisado com o objectivo de caracterizar o léxico da emoção e o léxico desportivo presente na publicidade
portuguesa por ocasião do Euro.

2. O discurso publicitário como um discurso de sedução e de emoção
Num dia normal de actividade, um falante encontra-se quase constantemente
envolvido em situações de recepção e comunicação orais e escritas, relevando da sua
interacção com o mundo: interacções verbais com os outros falantes, leitura mais ou
menos voluntária de mensagens escritas nos objectos do quotidiano, e o papel incontornável dos meios de comunicação social.
De entre os géneros textuais com que o falante mais frequentemente se confronta,
destaca-se o texto publicitário, não só pela sua omnipresença nos meios de comunicação de massas (rádio, televisão, imprensa escrita...), como em todos os recantos urbanizados, surgindo impresso nos mais diversos objectos do quotidiano da nossa sociedade de consumo (bonés, canecas, camisolas, porta-chaves...). Nos grandes espaços
urbanos, o olhar do passante é constantemente solicitado, de um lado e de outro da
rua, pelos nomes das lojas e pelas mensagens publicitárias, quer discretamente pinta1 Os exemplos escolhidos destinam-se a ilustrar os processos discursivos estudados, não se fazendo
qualquer juízo de valor sobre as marcas e produtos neles referidos.
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dos nas paredes ou em baços letreiros, quer em berrantes e intermitentes dispositivos
luminosos, quer, ainda, avançando em grandes toldos coloridos sobre as montras e portas envidraçadas.
Tal profusão de discurso publicitário tem levado a um crescente “gritar mais alto”
para chamar a atenção do público visado que se reflecte em textos cada vez mais imaginativos, plenos de retórica linguística acompanhada de imagens chamativas. A criatividade é a palavra-chave que se encontra na sua génese. De facto, estes textos exigem
uma rápida captação sensorial e, simultaneamente, visa uma forte interpelação ao
público-alvo e uma inscrição permanente na sua memória colectiva. O discurso publicitário em geral, e o slogan dos anúncios em particular, têm, assim, como principal
objectivo captar a atenção do receptor para a mensagem e fazer com que esta permaneça na sua memória, podendo eventualmente influenciá-lo aquando da escolha de
determinado produto ou serviço. Assim, o máximo de informação é condensado no
mínimo espaço possível2. Na prossecução deste objectivo, o limite é a imaginação, e
todos os tipos de figuras de linguagem e recursos estilísticos encontram exemplos
abundantes no discurso publicitário3.
O texto publicitário, sendo um produto da sociedade de consumo e da economia
de mercado, é igualmente um produto de uma determinada cultura, da sua mundivisão, necessidades e valores. E é precisamente ao encontro das necessidades do ser
social, reais ou incutidas pela própria publicidade, que esta se dirige e canaliza o seu
discurso. Este assume um carácter de apelo à própria mensagem, já que, num mercado
de livre concorrência, a competição é tão acesa que, além dos produtos publicitados,
os próprios anúncios competem entre si a fim de conquistar a atenção do consumidor,
insinuando-se em todos os canais de comunicação. Um anúncio na imprensa disputa a
atenção do público com os outros anúncios que o cercam e também com todos os
outros textos não publicitários veiculados. Esta necessidade de chamar a atenção sobre
si é ainda agravada pelo facto de que ninguém liga a televisão e a rádio, nem abre um
jornal ou uma revista especificamente à procura de um anúncio publicitário. É, portanto, necessário que este se venda primeiro a si próprio antes de conseguir vender
seja o que for. E foi nesta tentativa de chamar e prender a atenção do consumidor que
a publicidade desenvolveu uma autêntica linguagem de sedução a todos os níveis: linguístico, pictórico, musical.

3. O Euro-2004
A partir de 12 de Outubro de 1999, quando se soube que Portugal iria organizar o
Campeonato Europeu de Futebol de 2004, evento que ocorre no meio futebolístico
europeu de 4 em 4 anos, surgiram opiniões contraditórias, mas sempre apaixonadas,
acerca duma realização desta envergadura.
2 A vertente informativa e de veiculação de significados é um factor determinante na publicidade
actual: “advertising (...) has a function, which is to sell things to us. But it also has another function,
which I believe in many ways replaces that traditionally fulfilled by art or religion. It creates structures
of meaning” (WILLIAMSON, 1993: 11).
3 Geoffrey Leech considera que, neste ponto, a criatividade no âmbito da publicidade pode mesmo
chegar mais longe que a do âmbito da criação poética artística (1966: 176). Na realidade, têm sido feitas
experiências (ver, por exemplo, NIEL, 1976: 169) em que a análise estrutural dos textos literários é aplicada a textos publicitários.
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Também o mundo da publicidade não ficou indiferente a este movimento:
…as marcas patrocinadoras ficam ligadas a uma série de valores – como o prestígio, a
qualidade, a dimensão e o espírito de equipa – que favorecem as marcas e as aproximam dos
consumidores. Há ainda outras empresas que aproveitam a ocasião para mudar de imagem.
É o caso dos CTT – Correios de Portugal: aproveitou o patrocínio para “tirar as rugas” à marca.
(Brito, 2004: 61).

A publicidade temática e/ou sazonal, para além de todas as características referidas
no ponto anterior, apresenta, ainda, a particularidade de fazer sentir um fio condutor
interligando os anúncios, mesmo que pertencendo a campos comerciais muito diversos. É o que se passou em Portugal por ocasião do Euro 2004. No corpus de análise
por nós coligido, identificámos duas grandes vertentes neste fio condutor: a linguagem
da emoção e a linguagem futebolística.

4. A linguagem da paixão
A característica mais saliente na publicidade portuguesa surgida por ocasião de
Euro 2004 é a paixão, manifestada em múltiplos sectores, de acordo com o produto
publicitado. Meses antes do início do evento, já os anúncios veiculavam mensagens de
expectativa e apoio à selecção portuguesa, equipa anfitriã. No decorrer do campeonato, continuam as mensagens de incentivo e surgem anúncios referindo especificamente determinados jogos. O final do acontecimento não implicou o fim das mensagens com ele relacionadas, ficando a recordação e a marca da paixão

4.1. Antes dos jogos
Uma parte dos anúncios publicitários publicados antes do início dos jogos, mas com
eles relacionados, prende-se com a dualidade de papéis do público-alvo: o consumidor
do produto é simultaneamente o potencial espectador do Euro. Assim, surgem os brindes promocionais em forma de: oferta e reserva de bilhetes (exemplos 1, 9, 14 e 73 do
Anexo), equipamentos e acessórios para os adeptos e objectos alusivos (4, 5, 7, 13, 14,
15, 18 e 73) e mesmo indicações práticas para a deslocação ao estádio (16). Os preparativos são encorajados em mensagens no modo imperativo tais como: Equipe-se já (17),
Prepare-se para (15), Reserve já (11), Inscreve-te já (10), em que urgência é veiculada
no advérbio de tempo já, deíctico proximal muito comum no texto publicitário4.
Para além da preparação, as palavras de incentivo e apoio surgem na exclamativa
Força! (4, 5, 12), aliás presente na letra do hino do Euro, Viva! (16), no verbo torcer
(3 e 8) e apoiar (12).
O exacerbamento dos sentimentos é fomentado no público-alvo pelo léxico da
emoção, como em: paixão (1 e 7), ambição (1), sonho (2), coração (6), emoção (17),
festa (9) e, metaforicamente em asas (1).
4 Este tempo publicitário faz, no fundo, a celebração do Agora. Nas palavras de Alexandra Guedes
Pinto: “Assim se torna claro como o conjunto dos marcadores enunciativos no discurso publicitário se
conjuga para cumprir um complexo accional bastante mais vasto do que pode parecer. Eles instauram
um trajecto que é todo ele unidireccional e profundamente dirigido, retirando toda a autonomia ao leitor
de executar o seu próprio percurso, pois sempre que este aceita o pacto discursivo e cumpre as instruções sugeridas, ele não está senão a executar um projecto previamente construído e a desencadear efeitos previamente considerados pelo omnisciente enunciador publicitário” (1997: 179-180)
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4.2. Durante os jogos
No decorrer do campeonato, surge, na publicidade escrita em Portugal, uma profusão de anúncios em que a emoção ligada ao Euro tem um lugar de relevo, ao mesmo
tempo que se exacerbam sentimentos bélicos5.
A dualidade de sentimentos, paixão pela selecção e ódio pelo adversário é materializada na linguagem de guerra tribal, que tão bem foi caracterizada por Desmond
Morris: “Os slogans dividem-se em dois grupos principais: os hostis e agressivos para
o inimigo, e os leais e elogiosos para os heróis. Alguns dos mais simples estandartes
limitam-se quase a anunciar o nome do clube ou da equipa; a maior parte inclui um
slogan completo, com uma nota de humor tribal” (Morris, 1981: 301).
A linguagem de apoio, incentivo e força, nos anúncios publicados durante o campeonato, concretiza-se na presença, no texto, de formas linguísticas verbais como: viver
(21, 22 e 33), vibrar (26, 77), sentir (26), partilhar (27), apoiar (27 e 33), festejar (29),
salvar (30), brindar (32), acreditar (34 e 36), contagiar (35), torcer (38), vencer (41).
Também no grupo nominal encontramos exemplos no mesmo sentido: emoção (23, 27
e 33), vitória (32), campeão (35), claque (35), onda de animação (35), espírito de
equipa (36).
O segundo sentimento atrás referido – relacionado com a expectativa do confronto,
a preparação, a ambição e o sonho da vitória – origina mensagens agressivas, como se
se tratasse de um campo de batalha. O próprio “inimigo” surge, nestes textos, bem
identificado, tratando-se de anúncios publicados nas vésperas de determinados jogos
da selecção. O vocabulário é escolhido de acordo com evocações históricas precisas
relacionadas com esses países: as ruínas do monumento grego e a expressão idiomática ver-se gregos em relação à Grécia (38 e 42) ou a batalha de Aljubarrota em relação
a Espanha (40). As evocações bélicas são reforçadas na utilização do termo inimigo
(40) referindo o adversário em campo.
A linguagem da agressividade estende-se também à ideia de deglutição: encher o
papinho de golos (38), hoje até os comemos (39) enquanto os nossos rapazes lhes dão
umas dentadas à portuguesa em campo (39) e matar a sua sede de golos (39).

4.3. Depois dos jogos
O impacto que o evento teve no público português continuou a ser explorado pela
publicidade, mesmo para além do seu término. No entanto, as mensagens têm um cariz
distinto do das anteriores.
Assim, a recordação memorável (44), a retrospectiva (45), a expressão depois do
Euro e de Atenas (47), bem com as expressões verbais arquive os golos (43) e reviver
a festa (45) e, ainda, a nossa selecção passou por aqui, agora é a sua vez (48) mostram que a emoção continua a ser revivida. Com o produto anunciado – em particular
os arquivos, CD, recordações, vídeos – pretende-se como que prolongar no tempo a
adesão pessoal ao acontecimento, e a recordação do seu sucesso.

5 A relação da linguagem bélica com a linguagem desportiva é comum, nomeadamente no texto
noticioso (ver, as este propósito, Coimbra, 1996)
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5. Conhecimentos prévios da linguagem do futebol
Em todos os anúncios relacionados com a linguagem do futebol e do Euro, quer
tenham sido publicados antes, durante ou depois dos jogos, encontramos a presença
de léxico especializado que, em certos casos é mesmo pouco acessível a um público
alheado da modalidade e que serve muitas vezes como fonte de metáforas e jogos de
palavras.
Seguindo a terminologia da linguística cognitiva, nomeadamente os estudos de
Lakoff e Johnson sobre domínios conceptuais fonte e alvo e de Fauconnier e Turner
sobre espaços múltiplos, diríamos que a linguagem futebolística se configura nestes
textos como um espaço de entrada, domínio fonte, sobre o qual se constroem os jogos
metafóricos e polissémicos. Trata-se de metáforas estruturadas no sentido em que “os
conceitos estão interligados de modo sistemático formando um todo coerente” e em
que “um conceito se encontra metaforicamente estruturado em termos de um outro
conceito” (Vilela, 2002: 74-75).
É assim que o enunciador publicitário, o “nós” do discurso, se refere a si próprio
como uma equipa (36, 62, 63) veiculando a primeira pessoa no determinante possessivo A nossa equipa e assim estabelecendo o confronto com a outra equipa, a da selecção, com a qual se pretendem mapear, no espaço conceptual genérico, as qualidades
de valor, prestígio, sentimento de identificação e pertença.
No mesmo sentido, a própria palavra selecção surge em diversos slogans referindo
diferentes tipos de linhas de produtos. Apresenta-se esta noção como um colectivo
indicador das qualidades atrás referidas (49, 50, 51, 53 e 54).
Já o sujeito enunciatário do anúncio, e potencial consumidor do produto anunciado, é muitas vezes confrontado com os jogadores em comparações explícitas (10,
48, 61). Num exemplo curioso de publicidade turística (68), desconstrói-se a expressão
desporto rei, revivificando o seu poder de figura, ao colocar o enunciatário, espectador, num trono à sua escolha.
Outros conceitos futebolísticos surgem em metáforas e jogos polissémicos, como é
o caso das expressões equipar (17, 57, 58) e entrar em campo (72), referindo-se não
aos jogadores mas, metaforicamente, à aquisição de determinado produto comercial: o
golo como um objectivo (54, 55); a transferência num jogo polissémico com o sentido
bancário do termo (60); o verbo perder num ilogismo aparente6 (59); o prolongamento
como a possibilidade de rever mais tarde os jogos em videos comemorativos (45); e o
estádio como um indicador de grandiosidade (65, 66).
O próprio conceito de Euro é objecto de jogos de palavras. Um jogo polissémico
metonímico surge no confronto com a acepção monetária do termo, referindo o custo,
alegadamente baixo, dos produtos anunciados (70, 71,) e um jogo metafórico com a
expresão Euro 2004 como significando uma acção de empenho emotivo (69, 74, 75).
Os conhecimentos prévios sobre a linguagem do futebol são pois determinantes na
descodificação destas figuras, já que aí encontramos o domínio fonte da linguagem figu6 Os ilogismos aparentes, em publicidade, são “as violações que muitas vezes os slogans praticam
da dita “lógica clássica” e também de uma “lógica natural” (…) [cuja] impressão de estranheza e perturbação (…) são prova evidente do tipo de representações sobre o mundo que interiorizámos” (Pinto,
1997: 99).
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rada. Na figura 1, apresentamos um exemplo particularmente exigente ao nível destes
conhecimentos, uma vez que se trata da idealização de “objectos impossíveis” relacionados com o futebol – o “apito impossível”, a “bandeirola de canto impossível” e a
“bola impossível” – munidos de acessórios imaginativos (que contêm alusões ao
mundo futebolístico, implicaturas e pressupostos sobre essa realidade) e que contrastam com o slogan Seria bom se tudo fosse tão real como assistir ao UEFA EURO 2004.
Figura 1

Bola: Mira telescópica retráctil, para quem não quer falhar o alvo.; Pavio, para acender nos pontapés canhão.; Superfície espelhada para compor o penteado antes dos livres.; Spray hálito fresco
para usar antes das discussões com o árbitro.
Bandeirola de Canto: Microfone incorporado para os jogadores poderem dedicar umas palavrinhas à família; Feixe laser que faz disparar um sinal sonoro assim que a bola ultrapassa a linha
de golo.; Escudo dissuasor de objectos arremessados pelas claques; Topógrafo para o jogador
determinar com precisão o sítio onde quer colocar a bola.
Apito: Mini Raio X para despiste de falsas lesões.; Radar para detecção de insultos ao árbitro e
à sua família.; Infravermelhos para medir a distância da barreira na marcação de livres.; Detector de mentiras (mais conhecido por teste do aldrabão).; Câmara de vídeo digital, indispensável
para elaboração do relatório final.

A identificação do leitor/consumidor com o anúncio é, ainda, frequentemente conseguida através da estratégia linguístico-pictórica da dupla exófora. Este recurso estilístico é quase exclusivo do texto publicitário. Nele, as referências deícticas intermédias
(o tu do anúncio) constituem-se como duplas exóforas, ou seja, o anúncio ao mesmo
tempo que interpela uma personagem, dirige-se ao leitor:
“The you of ads has a double exofora involving reference to someone in the picture
(salient because pictures dominate words) and to the receiver’s own self (salient because everyone is interested in themselves). The characters of ads sometimes look out of the picture
making them both addressee and addresser. This double reference, originating in the text,
encourages a completion of the triangle which effects a co-reference between the receiver and
one of the people in the picture. This dual identity of “you” is matched by the mysterious
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identity of “I”, which is not revealed. The visual presence of another person (the character)
distracts from this absence, creating an illusion that the dialogue is between character and
addressee” (COOK, 1992: 157).

Os numerosos exemplos deste fenómeno no corpus em análise (8, 10, 11, 16, 26,
27, 35, 40, 54, 67, 77) apresentam, na imagem do anúncio, modelos fotográficos, normalmente vestidos com as cores da selecção e consequentemente da bandeira portuguesa, identificados, através de dupla exófora, com o leitor implícito do anúncio.

6. Conclusão
Analisámos, nesta pesquisa, alguns anúncios da publicidade escrita recente em Portugal, nos quais se encontrava, no slogan ou no texto de argumentação, recurso à utilização de termos futebolísticos. A linguagem da emoção patente nestes textos é o contraponto linguístico do agitar da bandeira, a mesma emoção que faz sentir: “…mais do
que trazer a bola nos pés, é trazer um Mundo na alma, um País no peito e um Sonho
nas mãos.” (Pedro Abrunhosa).

883

URBANA PEREIRA BENDIHA / ROSA LÍDIA COIMBRA

BIBLIOGRAFIA
BRITO, Alexandra (2004), “O Euro dos milhões”, Focus, nº 242, pp. 60-63.
COIMBRA, Rosa Lídia (1996), “Metáforas de Perder e Ganhar nos Títulos de Imprensa
Desportivos”, in Abreu, Luís Machado de (coord.), Diagonais Contemporâneas das
Letras Portuguesas, Aveiro, Fundação João Jacinto de Magalhães, pp. 161-169.
COOK, Guy (1992), The Discourse of Advertising, London/New York, Routledge.
FAUCONNIER, Gilles e TURNER, Mark (1994), “Conceptual Projection and Middle Spaces”, Cognitive Science Technical Report, 94/01.
FEIJÓ, Luiz Cesar Saraiva (1998), Brasil X Portugal. Um Derby Linguístico, Rio de
Janeiro, Sociedade Brasileira de Língua e Literatura.
LAKOFF, George e JOHNSON, Mark (1980), Metaphors we Live By, Chicago, Chicago
University Press.
LEECH, Geoffrey (1966), English in Advertising: A Linguistic Study of Advertising in
Great Britain, London, Longmans.
MORRIS, Desmond (1981), A tribo do futebol, Lisboa, Publicações Europa-América.
MYERS, Greg (1994), Words in Ads, London/Melbourne/Auckland, Edward Arnold.
NIEL, André (1976), L’Analyse Structurale des Textes: Littérature, Presse, Publicité, Paris,
Jean-Pierre Delarge.
PEREIRA, Luís Miguel (2002), Dicionário do Futebol. Manual do Adepto, Lisboa, Booktree.
PINTO, Alexandra Guedes (1997), Publicidade: um Discurso de Sedução, Porto, Porto
Editora.
VILELA, Mário (1994), Estudos de Lexicologia do Português, Coimbra, Almedina.
VILELA, Mário (2002), Metáforas do nosso Tempo, Coimbra, Almedina.
WILLIAMSON, Judith (1993), Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in
Advertising, London/New York, Marion Boyars.

ANEXO
(1) Temos asas./ Temos objectivo./ Temos golo./ Temos paixão./ Temos selecção./
Temos ambição. [Banco Espírito Santo; folheto com imagens alusivas à selecção]
(2) Temos um sonho. [Banco Espírito Santo; imagem da selecção]
(3) Em Junho vamos todos torcer por Portugal mas a Hyundai já começou a torcer
por si ao lançar a série especial Accent 1.5 CRDi Euro 2004./ Já equipado com 2
bilhetes para o Euro 2004.
(4) Força Portugal [Tipolito, artes gráficas]
(5) Força selecçãooo!!/ Powerade apoia-vos. [bebida desportiva; imagem de jogador]
(6) Futebol no coração [TopMóvel, imagens e toques para telemóvel]
(7) Paixão pelo melhor [Vista Alegre, lançamento de serviço de louça alusivo ao Euro;
na imagem vê-se Helen Swedin pintada com uma das imagens da louça publicitada]
(8) Se Portugal for campeão, quem paga é o Feira Nova/ Torça por Portugal [promoções; imagem de cliente com camisola da selecção empunhando um televisor
como se fosse uma bandeira e no qual se lê o slogan secundário]
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(9) Festa em Portugal/ Festa lá em casa/ Verão mais frio, convívio mais quente em
sua casa [frigorífico AEG, com a oferta de serviço de louça Vista Alegre comemorativo do Euro]
(10) Inscreve-te já na Euro Taça Coca-Cola 2003-2004 e junta-te aos grandes no
UEFA EURO 2004. [anúncio para porta-bandeiras; imagem de criança; imagem do
jogador Figo com a legenda: “Acreditas em ti?”]
(11) Reserve já os seus bilhetes [imagem de adeptos agitando bandeiras e elevando
os braços]
(12) Apoiamos a nossa Selecção em tudo o que for preciso. Força Portugal. [Visa;
imagem de jogador usando o cartão como uma calçadeira para o ajudar a calçar a
chuteira]
(13) Porque é mais fácil construir um estádio, do que plantar um relvado? [Revista
Doze, que se propõe responder a questões sobre o futebol e o Euro]
(14) Eu acredito que as grandes vitórias são conquistadas dia-a-dia. [grupo BPN;
imagem de Scolari, treinador da selecção portuguesa]
(15) Prepare-se para o Campeonato da Europa com o coleccionável Futebol Mundial. [fascículos coleccionáveis do jornal Público]
(16) Viva o Euro 2004! (a sério, viva mesmo) Compre Produtos EURO 2004 nos
Correios e habilite-se a ganhar bilhetes para os jogos do Europeu [imagem de
adeptos entusiasmados à porta de uma estação de correios]
(17) 100% Futebol Equipe-se já e viva a emoção do futebol. [secção de futebol no
El Corte Inglés]
(18) Transportes públicos.A melhor forma de chegar ao EURO 2004.
(19) Participe nos rituais Carlsberg/ Provavelmente o melhor ritual do mundo.
[imagem de bola e adeptos pintados]
(20) Será demais pedir a taça? NÃO [CD com o hino não oficial do Euro]
(21) Viva o Euro em Ílhavo! Ecrã gigante [Câmara Municipal de Ílhavo]
(22) Vive o futebol [Smobile, toques e imagens para telemóvel]
(23) As cores da emoção. [cristal Atlantis; imagem de mulher com bola de futebol,
a preto e branco, excepto a parte que se vê através de um coração de cristal, onde
se vê com a roupa das cores da bandeira]
(24) Para grandes eventos/ grandes impressões [Danfil Publicidade; imprimiu uma
bola gigante que, em Aveiro, publicitava o evento]
(25) Todos com Portugal [Diablo Mobile, toques e imagens para telemóveis]
(26) Sinta o que de melhor se pode viver através do som e imagem.Vibre com os
jogos da Selecção Nacional [televisores Samsung]
(27) Partilhe as emoções do EURO 2004 com a TMN. [imagem de adeptos]
(28) Apoie a nossa selecção! [Imobile, toques e imagens para telemóveis]
(29) Depois dos jogos, festeje connosco!/ Transmissões em directo dos jogos em 15
ecrãs gigantes [casino Estoril]
(30) O Euro em sua casa! Adivinhe quem veio para salvar o jantar? [restaurante e
take-away Abílio Marques]
(31) A melhor companhia para ver o Euro [idem; imagem de mãos dirigindo-se a
um prato de frango assado]
(32) Brinde às vitórias da nossa Selecção com Vinhos da Companhia das Lezírias
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(33) Viva em pleno a emoção de apoiar a sua selecção/ Goooooooooooooooolo!
[Ecrã gigante do Fórum Aveiro; a palavra golo é escrita com as cores de cada bandeira nos grafemas oo]
(34) Nós também acreditamos na selecção [francesinhas Alicarius]
(35) Cores à campeão./ Pinte-se e entre na maior claque de Portugal./ A onda de
animação está a contagiar todo o país. [jornal 24 horas; promoção de tintas para
pintar a cara]
(36) Amanhã é dia da nossa selecção/Acreditamos no espírito de equipa [grupo
BPN; publicado no dia anterior ao jogo Portugal-Espanha]
(37)UEFA EURO 2004 vai ser melhor com os Correios.
(38) Hoje vamos partir a loiça toda./Eles vão ver-se gregos e nós vamos encher o
papinho de golos.Venha à Portugália mais próxima torcer no Portugal X Grécia.
Ainda por cima porque, hoje, por cada golo de Portugal, a rodada de Imperiais é
por conta da casa./ A cervejaria opcional dos golos do 2004 [cervejaria Portugália;
imagem de um prato com bife e ovo]
(39) Hoje até os comemos./ Venha ver o jogo Portugal X Espanha na Portugália
mais próxima. Enquanto os nossos rapazes lhes dão umas dentadas à portuguesa
em campo, você vai mordendo uns camarões à espanhola na mesa. E não se preocupe com a cerveja: por cada golo de Portugal, a rodada de Imperiais é por conta
da casa. Venha matar a sua sede de golos na Portugália/ A cervejaria opcional
dos golos do 2004 [cervejaria Portugália; imagem de um prato com camarões ao
alhinho]
(40) Vista-se para a nova Aljubarrota/ A batalha é logo à tarde. Portugal enfrenta
Espanha, numa nova Aljubarrota, que desta vez acontece em Lisboa. A nossa
sugestão é que se vista para distrair o “inimigo”. [roupas e acessórios]
(41) Temos equipa para vencer./ Vamos deixá-los em ruínas. Portugal-Grécia [Banco
Espírito Santo; imagem de ruínas gregas sobre estádio de futebol]
(42) A GADSA deseja à Selecção Nacional a Melhor: Classificação, Segurança, Disponibilidade, Técnica [empresa de gestão e custódia de arquivos; imagem de uma
bola de futebol de onde saem gavetas de arquivo]
(43) Arquive os Golos com GADSA! [empresa de gestão e custódia de arquivos; imagem de uma bola de futebol de onde saem gavetas de arquivo]
(44) Recordação memorável! [relógio comemorativo do Euro; imagem de Mozer,
comentador do Euro e antigo jogador do benfica, mostrando o relógio no seu pulso]
(45) A retrospectiva oficial UEFA EURO 2004/ 190 minutos de prolongamento!/
São 190 minutos de emoção com todos os jogos, os golos e todos os momentos
altos para reviver a festa. [vídeos sobre o Euro]
(46) O que representa o símbolo nacional mais usado nos últimos dias? [CD sobre
os símbolos nacionais, a bandeira e a constituição portuguesa, Público/Microsoft]
(47) Depois do Euro e de Atenas, a bandeira ainda está aí para as curvas [Nissan,
corrida no Autódromo do Estoril; imagem de carro de Fórmula 1 com bandeira portuguesa]
(48) A Nossa Selecção passou por aqui,/ agora é a sua vez. [Resort em Óbidos]
(49) A nossa selecção 2003-2004 [Troféus Público/RTP/PT Comunicações atribuídos
às melhores figuras do futebol, 11 Maio 2004]
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(50) A Nossa Selecção de Jogos Java [Record, jogos para telemóveis relacionados
com o futebol e o Euro]
(51) A Nova Selecção./ Primavera Verão 2004 [roupas Astroland; imagens de crianças alinhadas num relvado de futebol e segurando bolas]
(52) Temos a melhor selecção/ Visite os nossos mediadores [grupo BPN; imagem de
Scolari, treinador da selecção portuguesa]
(53) A selecção favorita dos portugueses. / e dos espanhóis, checos, alemães, ingleses, russos,/ croatas, franceses, gregos, dinamarqueses, letões, suecos, italianos,
holandeses, búlgaros e suíços./ Escolha estabelecimentos seleccionados. [ARESP,
Associação de Restauração e Similares de Portugal & ANRET, Associação Nacional
das Regiões de Turismo]
(54) A nossa selecção em cheque/ Ganhe um cheque-golo de 20 Euros por hora./
Entre em campo com a melhor selecção de shoppings do país
(55) Tempo de golos incríveis, de paragens estratosféricas, de dribles impossíveis.
[Coca-Cola, promoção com oferta de bola autografada pelo jogador Figo]
(56) Serviço total. Sem demoras. [Opel service; imagem de técnicos tratando a chuteira de um futebolista]
(57) Equipe-se para o EURO 2004 [televisores Toshiba]
(58) Equipa o teu telemóvel para o EURO 2004 [TMN, toques e imagens; na foto
vê-se um telemóvel com as cores da bandeira]
(59) EM 2004 VAMOS PERDER/ 5.000 portugueses. Causa: cancro do cólon [Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia; imagem de cadeiras de estádio vazias]
(60) Não é só no futebol que as transferências valem dinheiro. [Banco Totta; transferência do crédito habitação]
(61) Faça como os jogadores.Vá de autocarro para o estádio./ Transportes públicos.A melhor forma de chegar ao EURO 2004
(62) Faça-se sócio da nossa equipa e ajude-nos a salvar uma vida [Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas]
(63) A nossa equipa deseja/ Força Portugal [Restaurante Verde Gaio; letras com
fundo de bandeira]
(64) Guarda-redes/ Provavelmente o lugar mais solitário do mundo. [Carslberg;
imagem de garrafas alinhadas num campo]
(65) Nem todos os estádios custam milhões. Este é grátis. [promoção matraquilhos
do Record]
(66) Antes de construírem dez estádios nós enchemos um. [Realizar, empresa de
eventos; imagem do logótipo humano no estádio do Jamor, feito para a promoção
da candidatura para a realização do Euro 2004 em Portugal]
(67) Agarre já o seu lugar no EURO 2004. [promoção PT com oferta de bilhetes;
imagem de homem com uma cadeira de estádio debaixo do braço]
(68) Lusitanea. Aqui pode assistir ao desporto rei num trono à sua escolha./
Renda-se à Lusitanea [Associação para o Desenvolvimento do Turismo na Região
Centro]
(69) O nosso Euro 2004 é vencer a lepra [Associação Portuguesa de Solidariedade
Mãos Unidas]
(70) Até ao Euro 2004 Euros de desconto. [Hyundai]
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(71) Por falar em Euro, está na hora de poupar uns quantos. [TMN, promoções de
telemóveis]
(72) Entre em campo com o Televisor Plano WS32A116V da Samsung. [imagem de
mulher vestida de preto, excepto a parte que se vê através de um televisor, onde
se vê a camisola da selecção com o número 12]
(73) Se queres assistir aos grandes do EURO 2004, só tens de participar nos jogos
da TMN. [imagem de estádio com bandeira gigante na bancada dizendo “Obrigado
TMN”]
(74) O nosso Euro 2004 é vencer a tuberculose [Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas]
(75) O nosso Euro 2004 é vencer a tuberculose e a lepra. Continua a ajudar-nos.
O trabalho é de todos. [Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas]
(76) Skip O detergente oficial da Selecção Nacional [imagem da selecção]
(77) Veja onde quer. Ouça na renascença.Você não pode perder os momentos decisivos deste Europeu. () Vibre com a Renascença onde só fala quem sabe. [imagem
de adepto a gritar]
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O complemento preposicional
perspectivado desde o marco teórico
da gramática de valencias
1. Introdución
Para alén doutras posibilidades de abordaxe, como a semántica ou a morfolóxica,
desde un achegamento sintáctico os verbos veñen sendo clasificados en: (i) transitivos,
que son aqueles que precisan de un ou de dous complementos para teren significación
plena; (ii) intransitivos, que non exixen elementos para teren un significado coherente;
e (iii) impersoais, que non precisan nin de suxeito nin de complementación ningunha1.
Porén, aínda que esta tripla distinción é fundamentalmente acaída, a noción da transitividade –subfunción, con Halliday (1973: 29-40), dentro doutra de dominios máis
extensos, a participación– non significa necesariamente un comportamento sintáctico
estático ou fixo canto a esa cualidade. É por iso que a transitividade é comunmente
presentada como un continuum, con dous pólos máximos, un forte e un fraco, de
acordo con Vilela (1992: 49-50), que pode resultar alterado por diversos factores, como
a diferenciación diacrónica, o propio carácter dos verbos, o tipo de rexistro etc2.
De cantos actantes precisa o verbo e de que tipo son é o que nos indica a valencia,
grazas á cal chegamos a saber o número de elementos argumentais que ten o verbo, a
súa obrigatoriedade ou a súa eventual elisión3 etc. Como é sabido, a noción de actante
constrasta coa de circunstante, que é un tipo de complementación cun carácter non
1 Sobre a transitividade, véxanse, entre outros, os traballos de Blinkenberg (1960), Cano Aguilar
(1981), Freixeiro Mato (2000a) ou García Miguel (1995).
2 A este respecto, Blinkenberg refírese á transitividade como unha función que se caracteriza, precisamente, pola súa variabilidade. Nas súas propias palabras, “il nous a paru essentiel de regarder la transitivité comme une qualité normalement variable des mots qu’elle afecte. Ces variations peuvent être simplement des variations dans le degré de la cohesion; elles peuvent affecter aussi le mode de rattachement du régime au mot transitif” (Blinkenberg, 1960: 45).
3 Ao falarmos dos elementos obrigatorios e facultativos é necesario referírmonos aos cadros actanciais ou frames, na terminoloxía de Dik (1989: 68-72). O cadro actancial defínese polo número de actantes que presentan os verbos, o que posibilita termos predicados verbais avalentes, monovalentes etc.;
dito cadro condiciona que poidamos contar en ocasións con predicacións fechadas ou abertas, segundo
se empregaren todos ou apenas un(s) dese(s) actante(s).
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rexido polo verbo e que se non precisa para que este teña unha significación plena.
Con todo, a distinción entre uns e outros, entre actantes e circunstantes, non sempre
resulta tarefa doada e aínda hoxe faltan por fixar con clareza os principios que os poidan
delimitar en todas as situacións, sobre todo no caso dos dativos éticos (interese, solidariedade e pose), en que se teñen manexado terminoloxías como “actantes exteriores” (Vilela, 1999: 335). Neste sentido, Cervoni (1991: 115-116) prefire referirse a certos
casos dubidosos co que denomina de “pseudo-circunstantes”4.
Mediante a valencia, pois, sábese o número de actantes que pide o predicado verbal, en que se distinguen dez tipos5: A1 (SUX), A2 (CD), A3 (CI), A4 (CPrep), A5 (Locativo), A6 (Direccional), A7 (Temporativo), A8 (Cuantitativo), A9 (Modativo) e A10 (Predicativo). A esta división cómprelle facermos dúas observacións: en primeiro lugar, o
xeito en que se combinan todos eles nunca excede de tres elementos, polo que se dá
en falar de verbos avalentes (sen actancia), verbos monovalentes (só un actante), verbos bivalentes (dous elementos actanciais) e verbos trivalentes (tres elementos argumentais); algúns autores tamén levan falado de verbos tetravalentes e pentavalentes,
mais non parecen ser máis do que expansións a partir de modelos predicativos máis
sinxelos6. E en segundo lugar, convén notarmos que o que se coñece adoito por SUX
fica aquí hierarquizado a ocupar a primeira posición, mais facendo parte do cadro
actancial do verbo; na realidade, é este un tema por que se ten cuestionado o modelo
valencial, aínda que se tamén pode argumentar a favor o seu lugar predominante en
dito cadro e o facto de que o verbo, a concordar efectivamente co SUX en número e
persoa, tamén concorda eventualmente en caso co CD e CI mediante as estruturas con
redobro de clítico (A casa construíuna con moito esforzo / Contoulles a historia aos
amigos).
A teoría da valencia tivo a súa primeira formulación na figura do lingüista galo Tesnière, mais desde a súa clásica publicación Éléments de Syntaxe Structurele, en 1959,
dito marco teórico ten sufrido relevantes revisións e modernizacións. Así, por exemplo,
o autor francés distinguiu un máximo de tres actantes, o que resulta contrastivo cos dez
que se identifican na actualidade. Precisamente, e grazas ás revisións que os discípulos e os seguidores de Tesnière foron facendo após a súa morte, hoxe contamos co
actante identificado convencionalmente como A4. Na tradición lingüística hispánica
fíxose corresponder ao concepto de Suplemento, sobre o cal voltaremos máis adiante,
de certo uso tamén na Galiza, ou, tamén, co Complemento Preposicional (abreviado
4 Cervoni (1991: 115-116) contempla a existencia dun continnum e distingue tres categorías no
marco da transitividade, a saber, (i) actantes, (ii) pseudo-circunstantes e (iii) circunstantes. Asumida esta
gradación, “il restera au linguiste à introduire dans le continuum les divisions et subdivisions qui lui
paraissent les plus pertinentes”.
5 Para a tipoloxia de actantes e para a súa caracterización, véxase Vilela (1999: 332-339) ou Silva
(2001: 93). Véxase tamén Rábade Castiñeira (2003: 145), quen ofrece unha revisión do traballo de Busse
/ Vilela (1986: 35-41) a manter o mesmo número de actantes mais reagrupándoos hierarquicamente dun
outro modo.
6 Véxase Lewandowski (1992: 369, s.v. verbo) ou Peres / Móia (1995: 52) para os casos de arrastrar, levar, pasar, transferir, traer, os cales son identificados como “predicados quaternários ou de quatro lugares” E se catro actantes resulta unha cifra problemática canto á súa consideración como elementos exixidos polo verbo, non faltan casos en que se baralla inclusivemente un número maior; neste sentido, Wotjak (1994: 75) pondera como nalgúns estudos se ten indicado a posibilidade da existencia de
verbos con cinco actantes.
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en CPrep). Convén ponderamos que a tradición gramatical galega considerou este
actante dun modo certamente irregular, pois, aínda a estar bastante asentada a etiqueta
“Suplemento”, foi tamén asociado aos complementos de rexime indirecto, aos CCDD,
aos CC etc.
Talvez a denominación máis acaída resulte ser ‘Complemento Preposicional’,
baseada no feito de que o A4 precisa de levar, e é esta unha das súas características
fundamentais, unha partícula prepositiva para manifestar a súa ligazón ao verbo. Neste
sentido, canto ás preposicións que introducen A4, o que se observa é un certo predominio dalgunhas en contraste con outras, que, ou ben nunca se van atestar en tales funcións, ou ben gozan dunha rendibilidade certamente menor. No entanto, diferenzas
diacrónicas e mesmo de rexistro posibilitan que non se empregue sempre a mesma partícula preposicional para preludiar A4; así, non deixa de ser ponderábel que determinadas preposicións comúns na Idade Media hoxe non se encontren con semellantes
responsabilidades sintácticas7, e tamén non deixa de ser salientábel que en determinadas variedades de portugués, en especial o ultramarino, se achen solucións comúns
ao galego e inusuais ou de nula rendibilidade no portugués padrón lisboeta8. Mais, á
parte destas dúas consideracións, o certo é que na Galiza existe predominancia de
determinadas partículas prepositivas para A4, como son a, de e en.
Tamén se observa certa produtividade nos tipos de palabras que poden desempeñar a función de A4. As posíbeis, de acordo con Álvarez / Xove (2002: 104)9, corresponden a P (= preposición) + FN, P + Cláusula de infinitivo, P + Cláusula conxuncional (que, se), P + Cláusula de relativo (quen, o / a que, cal, canto), P + Cláusula de
relativo interrogativa, P + Adverbio e, finalmente, P + Cláusula de relativo (con onde,
7 Véxase Xavier (1993: 813) cando sinala que “alguns verbos seleccionam, ao longo da história, uma
ou outra preposição”. Así, determinados usos do galego-portugués medieval expostos por este investigador apuntan nesta dirección, como os seguintes, en que transparece de a alternar con a se perspectivadas historicamente: med.: ousar de + infinitivo / mod.: ousar + infinitivo, med.: obrigar a / de + infinitivo / mod.: obrigar a + infinitivo, med.: dever a / de + infinitivo / mod. dever (de) + infinitivo etc.
8 Así, por exemplo, Vázquez Cuesta (1994: 641), a desenvolver algúns dos trazos máis representativos da linguaxe literaria de Mia Couto, salienta como típico do portugués mozanbicano “a utilização abusiva da preposição de” en casos como Começaram de construir uma ponte de cimento, A sobrinha, coitada, conseguira de carregar o pilão. Doutro lado, a respecto da construción ir en + FN, hai que notar
que, sendo totalmente normal na Galiza, é considerada como máis un exemplo de brasileirismo sintáctico nalgunhas gramáticas portuguesas, segundo se acha en Mateus et al. (1989: 33), figurando na tabela
de diverxencias entre o portugués europeo e o americano. A similares conclusións chegan Cuesta / Luz
(1989: 558), xa que se indica que “na língua familiar brasileira, o emprego de em” con verbos de movimento é moi frecuente, situación que ilustran co exemplo “Cheguei na cidade por Cheguei à cidade”.
Igualmente, nalgúns crioulos de base lexical portuguesa é coñecida esta construción, como no de Cabo
Verde, segundo nos informa Lopes da Silva (1984: 178), quen pondera que se trata dunha “prática que
vem da língua antiga”.
9 Véxase tamén Vilela (1999: 344), quen se mostra máis restritivo do que Álvarez / Xove (2002) ao
só incluír catro estruturas posíbeis “que realizam os actantes”. O cadro con que esquematiza tales realizacións é o que segue:

A1
SN
Frase
Infinitivo
Inter. directa

Predicado

A2
A4
SN
Prep. + SN
Frase
Prep. + Frase
Infinitivo
Prep. + Infinitivo
Inter. indirecta Prep. + Infinitivo
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cando, como). Ora ben, destas sete non todas gozan de idéntica produtividade, cal por
exemplo o quinto ou o sexto suposto, nos cales a súa frecuencia de atestación é sensibelmente inferior aos tres primeiros tipos.

2. O complemento preposicional e o verbo
2.1. Cuestións xerais
Vistos os aspectos xerais máis relevantes do CPrep ou A4, ímonos centrar a seguir
na súa análise tendo o verbo, o nó da cláusula que o subordina, como punto de referencia. Convirá indicarmos, antes de máis, que a proximidade entre a transitividade de
A2 e de A4 é certamente notoria, sobre todo nalgúns casos en que a posibilidade de
construción é dupla (Tírao / Tira con el). Dita ligazón ten levado certos autores a se
referiren ao A4 como un “complemento directo con preposición”10, aínda que non se
deben confundir nin facer equivaler os dous actantes, a teor doutras realidades análogas verificábeis na lingua: no galego, por exemplo, existe a posibilidade de emprego
tanto dun clítico de acusativo como de dativo cando esa partícula se comportar como
suxeito dun infinitivo (Deixeina saír / Deixeille saír), e non por iso se postula unha
certa “identidade” entre dous casos, acusativo e dativo pronominais; do mesmo xeito,
algúns verbos semellan admitir tanto unha construción con CD como de CI, nalgúns
casos sen o núcleo mudar de significado, como Axudouna / Axudoulle, e noutros
adquirindo novas significacións e valores, como Imítaa / Imítalle etc, e tampouco
nestas circunstancias se defende unha identificación entre ambos os tipos de actantes.
A noción de ‘Suplemento’ foi inicialmente introducida no discurso hispánico por
Emilio Alarcos Llorach na década de 70 do pasado século, mais as revisións das súas
propias investigacións levárono a formular unha nova clasificación dese complemento.
Así pois, segundo Alarcos (1990), distínguense as seguintes modalidades: (i) suplemento indirecto, complemento que pode aparecer con Implemento (= A2) e que vén
demandado conxuntamente tanto polo verbo como por este argumento. É un exemplo
como Encheu o vaso de auga; (ii) suplemento inherente, que se encontra en predicacións do tipo Residen en Betanzos; (iii) suplemento atributivo, en que un complemento preposicional obrigatorio presenta carácter de asignación de cualidades, como
se encontra en estruturacións do tipo Acusárono de homicida; e (iv) suplemento propio, que mantén as primeiras caracterizacións propostas polo lingüista ovetense e que
se encontra en construcións como Carece de auga.
Ora, desde o marco teórico da valencia non parecen ser totalmente admisíbeis estas
subdivisións, xa que se confunde ás veces A4 con outros actantes (A5 ou A10). Así pois,
dado que a visión de Alarcos non é completamente satisfactoria, xorde a pregunta de
10 A gramática de Álvarez et al. (1993: 521) é a primeira en identificar os vínculos existentes entre
o CD e o Suplemento, isto é, entre A2 e A4, matizando a presenza obrigatoria, para ser considerado
Suplemento, dunha preposición que non sexa a. Afírmase nesa obra que hai “casos en que o obxecto
directo pode ir introducido por unha preposición distinta de a, e nestes casos chámaselle suplemento”.
Por outra banda, en Freixeiro Mato (2000b: 639) incídese outravolta na denominación de Suplemento.
Logo de falar do CD e dos casos en que pontualmente precisa da preposición a, o autor afirma que un
Suplemento non é senón un CD con preposición: “Visto que en galego por norma o CD non leva preposición, salvo a en moi contadas ocasións, e tendo en conta a existencia doutras conxuncións introducidas por distintas preposicións (en, con, de, por etc.) que estabelecen unha relación semántica análoga á do CD, vénse falando dun CD con preposición ou suplemento en galego”.

892

O COMPLEMENTO PREPOSICIONAL PERSPECTIVADO DESDE O MARCO TEÓRICO DA GRAMÁTICA DE VALENCIAS

cales son os trazos que permiten distinguirmos A4 doutros tipos de actantes e, dentro
destes, o A2. Ao noso ver, tales características son as que seguen: en primeiro lugar,
maniféstase o carácter obrigatorio dunha preposición, aínda que non se trata dun trazo
totalmente inherente a A4 porque algúns actantes tamén a exixen (A3, A5, A6 e A7),
ao paso que tamén se encontran circunstantes que a piden (Viu os amigos na Coruña).
En segundo lugar, mentres A2 é comunmente deictizábel cun clítico de acusativo (e, á
súa vez, A3 mediante un de dativo), A4 bota man dun pronome tónico para esta finalidade; convén subliñarmos a circunstancia de que os correspondentes clíticos ocultan
tamén a preposición en A2 e en A3 (Aman a Deus > Ámano; Telefonou ao seu pai
> Telefonoulle), situación que se tampouco produce con A4, pois continúa a figurar a
marca prepositiva. Como terceira característica, e como consecuencia directa do anterior, A2, segundo Porto Dapena (1997), sería un complemento integrábel, pois, se se
deictizar, pasa a depender, do punto de vista fonético e sintáctico, do verbo que o
exixe; o A4, en confronto, é un complemento non integrábel por se non producir ese
vínculo fonético e sintáctico. En cuarto lugar, ao paso que unha modificación da orde
de palabras máis habitual con A2 pode pedir unha estrutura con redobro de clítico (Vin
onte os rapaces / Os rapaces vinos onte), no caso de A4 unha alteración desta
índole non conleva a aparición de ningún pronome átono:
1. (a) Pensou nos amigosA4 toda a mañá
(b) Nos amigosA4 pensou toda a mañá
(c) *Nos amigosA4 pensou neles‘A4 toda a mañá
O quinto trazo resulta da conversión en pasiva dun enunciado activo. Como norma
xeral, con A4 non é posíbel esta mudanza diatética, aínda que certas construcións con
este actante non parecen rexeitar completamente tal modificación. Neste sentido,
Gutiérrez Araus (1987: 380) non ten dúbidas en afirmar que hai casos en que é posíbel a transformación en pasiva con A4:
2. (a) Despediuse dos convidadosA4 con moita amabilidade
(a’) Os convidadosA1 foron despedidos con moita amabilidade
(b) Os veciñosA1 esquecéronse das súas raícesA4
(b’) As súas raícesA1 foron esquecidas polos veciños
E, finalmente, aínda que falaremos disto máis adiante, hai que ponderar a posibilidade de que aparezan tanto A2 como A4 como complementos exixidos polo verbo, o
que redunda na súa pertinente diferenciación neses predicados trivalentes.
3. (a) O LuísA1 obrigou os amigosA2 a saírenA4
(b) ElaA1 encheu o copoA2 de augaA4

2.2. O verbo e A4
Imos analizar a seguir os comportamentos que A4 presenta a respecto do verbo.
Para este obxectivo parece conveniente partirmos das súas posibilidades de construción a respecto deste, onde se distinguen as predicacións con verbos que exixen dous
actantes e aqueloutras en que se encontran tres compoñentes actanciais.
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2.2.1.Verbos bivalentes
2.2.1.1. Verbos cunha única posibilidade de construción (A4)
O primeiro dos tipos que convén salientarmos é o formado por verbos bivalentes
que exixen A1 e A4 como única construción posíbel. En xeral, o vínculo entre os actantes e o verbo determina unha rexencia fraca, nas palabras de Vilela (1992: 49-50), a
repararmos en que unicamente se precisa dun elemento argumental; pertencen a este
grupo, poñamos por caso os verbos de (4):
4. (a) O presidente carece de argumentos
(b) A túa proposta consta de puntos moi interesantes
(c) O concerto consistiu nunha selección dos mellores temas

2.2.1.2. Verbos con dupla posibilidade de construción (A2 / A4 e A3 / A4)
A. Dentro dos predicados bivalentes existe unha serie de verbos que permite unha
construción tanto con A2 como con A4. Como primeiro tipo, temos de nos referir a
determinadas construcións en que a posibilidade de A2 ou A4 non implica mudanza
semántica, acaso unha variación de certos matices, segundo se desprende dos exemplos de (5):
5. (a) O policíaA1 fitoumeA2 con cara de poucos amigos
(a’) O policíaA1 fitou para minA4 con cara de poucos amigos
(b) O carpinteiroA1 desfrutou a vidaA2 en canto puido
(b’) O carpinteiroA1 desfrutou da vidaA4 en canto puido
(c) ElesA1 sospeitan que fostes vósA2
(c’) ElesA1 sospeitan de vósA4
Ás veces, a escolla entre A2 e A4 semella vir condicionada polo rexistro lingüístico
que se usar, do tipo vestir (Viste sempre traxe gris / Viste sempre de traxe gris) ou usar
(Usou a túa casaca / Usaron das peores caviladuras para os convenceren); os verbos
precisar e necesitar, por exemplo, son máis doadamente adscribíbeis aos niveis formalmente marcados se construídos con A4, ao paso que o uso maioritario, fóra deses
estilos, parece tender á construción con A2:
6. (a) Necesitou de cartosA4 urxentemente / Necesitou cartosA2 urxentemente
(b) Precisas de axudaA4 ou non? / Precisas axudaA2 ou non?
Mención á parte neste subgrupo de verbos piden aqueles que se constrúen ora con
A2, ora con A4, do tipo apañar, bater, comer, mallar, roer, segar, sachar, tirar etc.,
por, en primeiro lugar, constituíren magníficos expoñentes desta dupla posibilidade de
transitividade, e, por outro, seren hodiernamente característicos da nosa lingua, en que,
de acordo con Rodríguez Guerra (1997: 347), son habituais xa no século XIX, como
ben o demostra o comentario que lles dedica Saco Arce (1868: 203). Os exemplos de
(6) demostran a compatibilidade de construción con A2 e con A4, introducido polo
recorrente nexo en, que deixa entrever matices durativos no desenvolvemento da
acción:
7. (a) O cociñeiroA1 batía os ovosA2 para a torta
(a’) O cociñeiroA1 batía no nenoA4 cunha certa frecuencia
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(b) Os nosos paisA1 mallaban a herbaA2
(b’) Os nosos paisA1 mallaban na herbaA4
(c) Hoxe elaA1 andou a sachar as patacasA2
(c’) Hoxe elaA1 andou a sachar nas patacasA4
Como sinala Rodríguez Guerra (1997: 347) centrándose na preposición en, rexístranse por todo o dominio lingüístico galego, polo que non corresponden a variacionismos de tipo diastrático nin dialectal; doutra parte, existe unha relación entre o
emprego destas predicacións e o nivel de lingua, pois hai que notar relación inversamente proporcional entre grao de formalismo do contexto comunicativo e cantidade
de exemplos atopados. Para Freixeiro Mato (2000a: 389), a súa xénese debe ser entendida por o galego se manter durante os últimos séculos lonxe dos usos formalizados,
o que sen dúbida favoreceu o seu suceso. Tendo o fenómeno, pois, unha orixe presumibelmente popular11, non é de estrañar que se poida documentar tamén na outra
beira miñota, aínda que o recurso non parece coñecer unha produtividade tan alta
como acontece na Galiza; deste modo, Lapa (1984: 269) e Buescu (1984: 116) detectan
o fenómeno en falares rexionais e populares, predominando neses casos a partícula em.
Todos os casos que expuxemos de verbos que toleran tanto A2 canto A4 coñecen
unha nova perspectiva na proposta de Rivas (2002). Para este autor, existe un prototipo de CD (A2) condicionado por unhas determinadas características (afectación, inanimación e individualización do CD); cando algún destes trazos se non cumprir, di
Rivas, nese momento “xorden así as estruturas preposicionais que son en realidade
CDIRs pouco prototípicos ou periféricos [...] porque non posúen todos os atributos que
caracterizan o exemplar ideal da categoría”.
B. A outra grande modalidade de verbos con A2 e con A4 é aquela en que nos predicados verbais se dá mudanza semántica, como nos casos de (8):
8. (a) A rapazaA1 conta as moedasA2
(a’) A rapazaA1 conta cun notábelA4
(b) A artistaA1 aspirou esa fraganciaA2
(b’) A artistaA1 aspira á presidenciaA4

[contar = ennumerar]
[contar con = aspirar a]
[aspirar = ulir]
[aspirar a = desexar]

Por outro lado, non faltan exemplos de verbos bivalentes que admiten até tres posíbeis construcións, aínda que non se documenten nun número abondoso. Tal é o que
acontece, con substanciosas mudanzas semánticas, co verbo saber, como se ilustra en
(9):
9. (a) ElaA1 sabe os problemas que tiveronA2
(b) ElaA1 sabe dos problemas que tiveronA4
(c) SabíalleA3 o leite frescoA1

[‘coñece’]
[‘é consciente’]
[‘gustáballe’]

C. Dentro dos predicados biactanciais, temos de facer igualmente referencia a un
terceiro grupo, o daqueles en que se dá esa mesma duplicidade con A4 e A3. Non
11 É digno de nota, asemade, o parecer de Cidrás Escáneo (1998: 575-576), quen, nos períodos de
conformacion das linguas romances, prefire ver nestes usos vestixios da necesidade de marcaxe do
obxecto, en que saíu con suceso a, ficando marxinalizadas todas as demais preposicións como marca
canónica de obxecto.
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constitúen eses verbos un número considerábel dentro dos romances ibéricos, e tampouco no galego, mais presentan unha característica salientábel: o feito de a preposición que introduce ese A4 ser, como acontece con A3, outra vez a. Esta circunstancia
pode tornar dificultoso discernirmos entre ambos os actantes e, en tales casos, a proba
da deictización por un dativo esclarece o tipo de actante; dita anaforización pode comportar o aparecemento de estruturas con redobro de clítico, totalmente imposíbeis no
caso de a + A4. Do mesmo xeito, tamén ten certa importancia acudirmos á caracterización semántica dese actante, xa que con A3 o trazo costuma ser [+animado], en canto
con A4 é habitual que corresponda a [-animado]:
10. (a) A casaA1 pertencía á madriñaA3
(a’) A casaA1 pertencía á freguesía de PousadaA4
[lle _ á parroquia de Pousada]
(a’’) ?A casaA1 pertencíalleA4
(b) FáltalleA3 un dedoA1 e non pode tocar ben
(b’) O BraisA1 faltou aos principios da comunidadeA4
[lles _ aos prncipios da comunidade]
(b’’) *O BraisA1 faltoullesA4

2.2.2.Verbos trivalentes construídos con A2 e A4
Dentro dos cadros actanciais trivalentes, hai que salientar o esquema predicativo V
+ A1 + A2 + A4, do tipo dos expostos en (10). Nestes casos, as preposicións preferidas
para introduciren A4 son de, en e a, co que se verifica o predominio destes tres nexos
en tales estruturas:
11. (a) As medidasA1 empurráronmeA2 a decisións moi seriasA4
(b) ElesA1 defenderon as súas terrasA2 desa construtoraA4
(d) Ese políticoA1 privounosA2 dos dereitos fundamentaisA4
(f) TiA1 baseaches a teseA2 nas fontes medievaisA4
Igualmente, a respecto dun A2 co trazo [+humano], existe na lingua certa tendencia á anaforización pronominal mediante un dativo. Na realidade, trátase dun fenómeno
xa documentado na lingua arcaica, en que predomina a substitución por un acusativo;
é o que acontece, entre outros, cos verbos advertir ou axudar:
12. (a) AnaA1 advertiunoA2 do acontecidoA4
(a’) AnaA1 advertiulleA3 do acontecidoA4
(c) AnaA1 axudounoA2 a limpar a casaA4
(c’) AnaA1 axudoulleA3 a limpar a casaA4

2.2.3.Verbos de valencia variábel
Para alén dos verbos bivalentes e trivalentes, existen algúns que se poden construír
con diversas combinacións canto ao seu número de actantes, isto é, son verbos con
valencia variábel. En tales circunstancias, segundo Vilela (1999: 345), resulta difícil
cunha certa frecuencia determinarmos o cadro actancial do predicado, pois a “variabilidade de construção de um mesmo verbo deixa-nos, por vezes, na dúvida sobre se
estamos perante o mesmo verbo ou verbos diferentes”12. Unha das estruturas típicas
12

Cfr. tamén o exposto en Busse / Vilela (1986: 67), onde se di que hai “verbos que apresentam
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destes casos de valencia que podemos denominar variábel consiste na escolla entre A1
e A4, dun lado, e A1, A2 e A3, doutro. A elección determina construcións biactanciais
ou triactanciais con notábeis mudanzas no significado, como ilustran os seguintes
casos:
13. (a) NósA1 xa demos co libroA4
(a’) Os membros da comisiónA1 déronlleA3 un premioA2
(b) Os amigosA1 non confiaban nelesA4
(b’) TiA1 confíalles os segredosA2 aos teus veciñosA3 e xa verás
Do mesmo xeito, temos de facer obrigada referencia aos procedementos derivativos, e en especial á derivación prefixal13, xa que pode alterar o cadro actancial e
mesmo a preposición que introduce o cuarto actante, segundo se observa nestes
exemplos:
14. (a) TiA1 confíallesA3 o segredoA2
(b) NósA1 confiamos nos vosos amigosA4 introducido por en
(b’) NósA1 desconfiamos dos vosos amigosA4 introducido por de
Convén tamén falarmos das construcións pronominais dentro das casuísticas de
valencia variábel. Antes de máis, é preciso notarmos que o carácter reflexivo se non
manifesta estaticamente en todo o conxunto dos verbos, mais que é unha característica
tamén variábel, onde se distingue, primeiro, un punto máximo, obrigatorio, de aparición do apéndice pronominal (queixarse de, dignarse a etc.); segundo, unha situación
media (parecer / parecerse etc.); e terceiro, un estadio mínimo de falta de produtividade (morrer, adormecer). A nos basearmos nos traballos de Cidrás Escáneo (1991) e
de Freixeiro Mato (2000b: 153-161), pódense salientar diversos comportamentos dos
verbos canto ás súas capacidades actanciais no dominio da reflexividade, de que
expomos os casos máis representativos:
1. Verbos que non admiten a construción reflexiva, tales como adormecer, morrer,
escurecer, esmorecer etc., e nos cales, nalgúns predicados, o seu cadro actancial
tolera en ocasións tanto un esquema monovalente canto bivalente:
15. (a) O díaA1 escureceu antes de tempo
(b) Ese músicoA1 escureceu outros talentos contemporáneosA2
2. Verbos que, a pesar de xeralmente iren sen construción reflexiva, toleran este
índice pronominal e non mudan de significado, do tipo cansar, sentar, casar etc.;
o cadro actancial en tales casos pode ser monovalente ou bivalente:
construções com um número variável de actantes, em que é quase impossível dizer se se trata duma
construção, digamos, primariamente trivalente, com dois actantes facultativos, o se se trata de duas construções do mesmo nível, também primárias”.
13 Na realidade, é notábel o parentesco entre determinados afixos prefixais e as preposicións, até o
punto de algúns prefixos e preposicións teren a mesma orixe latina. Véxase o exemplo exposto en Iordan / Manoliu (1989, I: 385, nota 14) ao falaren de rexencia no uso preposicional: “también en latín existían casos de obligatoriedad de este género, como, por ejemplo, entre el prefijo del verbo y la preposición (decedere de vita)”. Outros exemplos de ampliación de valencia na lingua actual son os que se dan
co verbo correr e algúns seus derivados, cal percorrer, incorrer, recorrer etc.
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16. (a) O rapazA1 sentou para ver o concerto
(b) O rapazA1 sentouseA2 para ver o concerto
3. Verbos que se empregan coas dúas posibilidades, mais a mudaren de significado,
como afogar (‘morrer por falta de ar’ / afogarse (‘enforcarse’), conformar (‘dar forma’)
/ conformarse con (‘resignarse’) etc.; o esquema actancial preséntase no conxunto destes verbos sen carácter estático, pois existen os predicados bivalentes (conformar ‘dar
forma’) e os trivalentes (conformarse con):
17. (a) O pensamento de CastelaoA1 conforma o nacionalismo do século XIXA2
(b) NósA1 non nos conformamos con semellante soldoA4
4. Verbos construídos ora con A2 (ou con A2 e A3), ora con A4 e incrementación
reflexiva, onde o pronome clítico é un morfema flexional obxectivo (Cidrás Escáneo,
1991). En tales circunstancias, pode mesmo variar profundamente o significado do
lexema verbal, como nos casos de (18):
18. (a) O seu pensamentoA1 conforma unha ideoloxía coherenteA2
(a’) TiA1 non te conformes con aprobares dese xeitoA4
(b) Os amigosA1 desfixeron o valo vello de pedraA2
(b’) Os amigosA1 desfixéronse do valo vello de pedraA4

3. Conclusións
O exposto nas páxinas precedentes pretende ser unha aproximación ao CPrep
desde a Teoría da Valencia, e en particular ao comportamento dos verbos en relación
a A4. Obvamente, esta perspectiva non esgota outros aspectos que trataremos noutro
lugar, mais como conclusións xerais do dito anteriormente, quereriamos ponderar, primeiramente, o distinto comportamento dos verbos canto á súas capacidades de estruturación actancial no referente a A4, xa que se observa como hai verbos que non mudan
a súa construción sintáctica e como outros alteran as súas propiedades transitivas.
E en segundo lugar, temos de salientar como o CPrep tamén presenta un comportamento singular canto ás súas posibilidades de escolla ou combinación con outros
actantes, nomeadamente con A2; a selección dun determinado tipo de actante pode ser
sinónimo, aínda que non sempre sexa así, dunhas notábeis mudanzas semánticas,
segundo tivemos ocasión de comprobarmos máis arriba.
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O uso dos conectores
contraargumentativos mais, pero, pro
e porén no galego escrito actual en
confronto co galego-português medieval
1. Introdución
Pódese considerar o termo 'conector' como un hipónimo de 'marcador discursivo'
e, por tanto, os conectores como un grupo de unidades incluído dentro dos marcadores do discurso. Aínda que todos estes dunha forma ou doutra teñen propiedades de
conexión e, en consecuencia, os dous termos se poderían considerar tamén sinónimos
(Montolío, 2001: 21), porén, optamos por definir os conectores como un grupo particular de marcadores discursivos cuxa función específica é a de vincularen, ou 'conectaren', semántica e pragmaticamente un membro do discurso con outro anterior ou
cunha situación contextual facilmente accesíbel, fornecendo ao mesmo tempo instrucións argumentativas que orienten as inferencias oportunas.1 De acordo co seu significado, os conectores poden clasificarse en aditivos, consecutivos e contraargumentativos (Portolés, 2001: 139-141; Montolío, 2001: 43). Os conectores contraargumentativos
son aqueles que estabelecen unha relación entre dous membros de tal natureza que o
segundo aparece como supresor ou atenuador dalgunha conclusión deducíbel do primeiro: uns presentan un contraste ou contradición entre dous membros (en troca,
antes ben, pola contra, polo contrario etc.), outros introducen conclusións contrarias
ás esperadas do primeiro membro (porén, non obstante, con todo, así e todo, ora ben
etc.) e algúns atenúan a forza argumentativa do membro anterior (mais, pero, iso si).
A contraargumentación, por outra parte, é unha relación semántica caracterizada
por se contraporen conceptualmente dous xuízos, dos cales un resulta argumentativamente máis forte e o outro é desestimado nunha situación comunicativa concreta
(Garachana, 1998b: 593); en consecuencia, un razoamento contraargumentativo supón
1 Véxase Portolés (2001: 139); para unha distinción xeral entre os conectores e outros marcadores
do discurso véxase tamén Portolés (1993); e para unha aproximación aos marcadores discursivos en
galego pode verse Freixeiro (2003: 137-174).
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a coexistencia de dous argumentos antiorientados, de acordo coa terminoloxía utilizada
pola teoría da argumentación na lingua (Anscombre & Ducrot 1994).2 Resulta así
mesmo de interese a consideración das nocións de adversatividade e de concesión para
o estudo dos conectores contraargumentativos, de acordo con Garachana (1998a: 197):
en tanto que os conectores concesivos ligan dous enunciados cuxo contido se opón e
indican que o enunciado introducido por eles ten menor forza argumentativa que o
outro, os conectores adversativos introducen un argumento dotado de maior forza
argumentativa que o anterior, deixando este de ser considerado un argumento válido
para unha conclusión determinada.
Estudaranse a seguir os conectores adversativos mais, pero, pro e porén como marcadores na lingua escrita, dada a súa grande relevancia e tendo en conta a súa especial peripecia no evoluír histórico, con posíbeis interferencias neste da lingua castelá.
Son, precisamente, estas formas e as súas equivalentes noutras linguas as que mereceron máis atención dos investigadores: véxase, por exemplo, para o francés mais Anscombre & Ducrot (1977) ou Van de Voorde (1992) e para pourtant Carel (1995), para
o inglés but e nevertheless ou however Blakemore (2000) ou Fraser (1998), para o
español pero e sin embargo Anscombre (1998) ou Portolés (1995), mesmo Fernández
Ferreiro (2002) para pero en galego (e español).3

2. Valor discursivo de mais, pero, pro e porén
As unidades mais, pero e pro conviviron como conectores contraargumentativos no
galego escrito moderno, aínda que en diferentes proporcións e de acordo con distintos rexistros lingüísticos, partillando usos con outras formas minoritarias como mas e
peró, esta última tamén presente na lingua oral actual (Fernández Rei, 1991: 104). Estes
marcadores atenúan a forza argumentativa do membro anterior e son por tanto intercambiábeis entre si, de prescindirmos de rexistros ou niveis de lingua. Por outra parte,
o marcador tamén contraargumentativo porén introduce conclusións contrarias ás esperadas dun primeiro membro e forma neste sentido grupo con non obstante, con todo,
así e todo ou ora ben. Aínda así, por historicamente estaren en relación os valores e a
evolución de usos de mais (e pero, pro) e porén, interésanos aquí o seu tratamento
conxunto.
Cómpre indicar xa desde o principio que, en contra do que aconteceu con porén,
o marcador pero foi adquirindo un uso cada vez máis frecuente na lingua galega oral
e escrita dos dous últimos séculos, polo menos, até chegarmos ao predominio actual,
producíndose unha coincidencia na súa forma e nos seus usos discursivos cos que
posúe en español como marcador de contraargumentación que pondera a suficiencia
argumentativa (Portolés, 2001: 100). En ambas as linguas pero introduce a información
que se presenta como máis forte do punto de vista argumentativo e inclina o signo da
conclusión na súa mesma dirección argumentativa:

2 Unha análise do concepto de conector nos diferentes estadios da teoría da argumentación pode
verse en Gonçalves (2002).
3 Bótanse en falta traballos específicos sobre estes ou outros marcadores discursivos no ámbito do
portugués, alén dos importantes contributos xerais da profesora Koch (2002, por exemplo) e do admirado profesor Mário Vilela (1998, 1999) ou de ambos en colaboración (Vilela & Koch 2001).
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(1) Micaela: Non lle dea pena, que o portugués é un mozo coma outro calquera e os
homes a mín... Boeno, non madura esta pera para ningún melro. Son divertida, pero teño
cabeza (Castelao, Vellos 52).

Deste exemplo tirado da peza teatral de Castelao dedúcese que o argumento introducido por pero se presenta como máis poderoso que o de a Micaela ser divertida,
guiando a conclusión de que esta non manterá relacións co portugués. Así pois, coa
fórmula <A pero B> gaña B, pois B preséntase como o argumento máis forte. Os usos
discursivos comúns de pero en galego e en castelán foron constatados por Fernández
Ferreiro (2002), que acaba por lle atribuír dous valores en ambas as linguas, (i) 'marcador contrastivo de insuficiencia argumentativa' e (ii) 'marcador contrastivo de relevancia':
(2) Abreu os brazos e dixo: -¡Pero isto é un desórde! Vos seica nunca vistes xogar: Eu vin
algo disto no Brasil e podo falar, e entendo que á pelota non se lle debe tocar co-as mans.
-Pero xa non lle tocan mais que os das portas -dixeronlle (G. Barros, CT 190).
(3) Agora todos somos uns. (Con sorna). Liberté. Fraternité, Egalité...! Pero escoita,
Ramonciño, que agora ven o mellor...A Micaela ten un fillo, sabes? (Castelao, Vellos 80).

En tanto que en (1) pero actúa como marcador contrastivo de insuficiencia argumentativa, en (2) o marcador utilízase como estratexia discursiva para gañar "a quenda
de fala" e en (3) para a manter, semellando perder o seu valor semántico e argumentativo e a lle ficaren como valores "os pertencentes aos niveis interaccional e cognitivo:
o seu valor como estratexia discursiva e como marcador de relevancia" (Fernández Ferreiro, 2002: 79), que tamén posúe en portugués mas, como se pode observar na frecuencia da fórmula mas repara (Scotti-Rosin, 1984: 209); en ambos os casos, de todos
os modos, subxace unha noción de contraargumentación. No galego escrito do século
XIX temos tamén exemplos de pro, mas e mais con iguais valores nunha mesma obra:
pero non foge, non, / [...] mas ó jugo se rende (Pondal, QP 77); Mais ela, colléndoo
(Pondal, QP 84); p'ro con todo, sin ser nena (Pondal, QP 23).
Pola contra, como logo se verá, porén desapareceu practicamente do galego escrito
moderno, substituído fundamentalmente na lingua escrita por sen/sin embargo, até
que foi recuperado por vía culta nas últimas décadas e incorporado recentemente á
norma, feito que acrecentou o seu uso escrito de forma moi considerábel na actualidade como conector parentético que introduce conclusións contrarias a aquelas que
cabería esperar do segmento precedente (véxanse exemplos 4, 8, 9 e 10).

3. Orixe e usos no galego-portugués medieval
No latín vulgar a cunxunción SED foi desprazada por MAGIS, que deu como resultado
a forma galega mais, xeral na lingua medieval ao lado da esporádica mas; esta é produto da redución fonética da anterior como partícula átona e case desaparecerá no
galego moderno, aínda que, como se acaba de ver, ten algunha documentación literaria na época decimonónica talvez por influencia do portugués, onde se consolidou a
distinción entre mais adverbio e mas conxunción. Con mais xa convivía no galegoportugués medieval pero, con acentuación oxítona, procedente de PER HOC, formando
locucións como mais pero 'non obstante' ou pero que 'aínda que' (Gómez Clemente,
1991: 187); pero pervive no galego moderno con mudanza de acentuación, segundo
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Ferreiro "posibelmente por influxo do español", acarón dunha "moi minoritaria pronuncia oxítona na rexión oriental", que é a que xustifica "a frecuente e xeral forma sincopada pro" (Ferreiro, 1999: 370). O significado primitivo de pero era o de 'por iso' ou
'por isto', equivalente a porende ou poren; mais empregado en frases negativas tomou
valor adversativo, "que mais tarde se atenuou, tornando-se equivalente a mais", aínda
que tamén mostrou tendencia a adquirir outros valores como o concesivo ou causal,
segundo Maia (1997: 878); esta autora admite así mesmo que, de acordo coa etimoloxía, pero tería inicialmente acentuación oxítona, reflectida na "forma popular sincopada
do galego actual pro", aínda que, debido ao emprego frecuentemente proclítico, "o
acento passou a incidir na primeira sílaba", sendo posíbel que "os dois tipos de acentuação tenham coexistido desde data remota" segundo a forma estivese "em posição
inicial e, portanto, proclítica, ou no interior da frase" (Maia, 1997: 879). Tamén Lorenzo
(1975: 1000) afirma que a forma popular galega pro "indica la pronunciación ant. peró".
Por outro lado, porén é unha forma derivada da locución latina PER INDE ou PRO INDE
(Mattos e Silva, 1989: 683) e forma sincopada de por ende (Lorenzo, 1975: 1025) ou
porende, aínda documentado no portugués literario clásico, a que veu a substituír completamente.
Mattos e Silva estuda o proceso de mudanza semántica de pero desde o século XIII
ao XIV, así como o seu posterior desaparecemento en portugués no tránsito do século
XV para o XVI, estudo que realiza en paralelo coa extensión do uso de poren como
conxunción adversativa. Comeza tamén esta autora por ponderar o carácter oxítono ou
paroxítono de pero, e afirma que "não seria impossível no português arcaico a convivência da articulação paroxítona e da oxítona"; lembra que en certos lugares da Romania onde se mantivo até hoxe esa forma "a acentuação comum é a etimológica, oxítona
(Itália, Catalunha, judeu-espanhol de Marrocos), enquanto em outros é a paroxítona,
como no castelhano moderno" (Mattos e Silva, 1984: 130). Achámonos, pois, aquí novamente con outro caso de confluencia da solución galega coa castelá e de afastamento
con relación ao que acontece no portugués e noutros romances. Canto ao significado,
tanto pero como porende e a súa forma apocopada poren aparecen primeiramente
documentados na lingua arcaica con valor conclusivo-explicativo ('por causa diso', 'por
este motivo', 'por iso'), adquirindo posteriormente, mais non simultaneamente, valor
adversativo ('a pesar diso'). Mais pero xa é considerado elemento arcaizante como
adversativo no século XVI en territorio portugués, en canto que é neste mesmo século
cando "se difunde o valor adversativo de porém", que se mantén en uso até a actualidade, en detrimento do seu valor etimolóxico (Mattos e Silva, 1984: 130). A mesma estudiosa sintetiza todo este proceso en dúas mudanzas e diferentes fases en cada unha. A
primeira mudanza afecta pero en tres fases: (i) o pero etimoloxicamente conclusivoexplicativo pasa a adversativo, a conviviren as dúas acepcións (séculos XIII e XIV); (ii)
desaparece o pero conclusivo-explicativo e permanece o adversativo (séculos XIV-XV);
e (iii) pero desaparece da lingua portuguesa (século XVI). A segunda mudanza, referida
a poren, ten dúas fases: (i) o poren etimoloxicamente conclusivo-explicativo pasa a adversativo, a conviviren as dúas acepcións (séculos XIV-XV); e (ii) desaparece o poren conclusivo-explicativo no século XVI e permanece o adversativo (Mattos e Silva, 1984: 146).
Para a desaparición de pero podería aducirse como razón a ocupación do seu espazo
como partícula adversativa por porén. Mais nada impediría a existencia de dous signi-
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ficantes co mesmo valor, pois, independentemente de pero e porén adversativos, sempre
existiu mais ou mas como a expresión típica da adversativa na lingua antiga, apuntando tamén no XIII todavia con ese valor e a se usar xa contudo no XVI. Para a desaparición de pero do inventario das adversativas Mattos e Silva, a se apoiar en Corominas, apela a razóns de orde sociopolítica máis do que propiamente intralingüísticas.
Desde moi cedo pero adversativo tendeu a substituír mas no castelán e no catalán, a
se oporen nisto ambas as linguas ao galego-portugués; inclusive nos primitivos foros
leoneses, en oposición aos casteláns, practicamente non se documenta pero. Sería así
posíbel que
tornando-se apenas adversativo no português, como no castelhano, pero ficasse marcado
como não autóctone, já que era essa forma, e é, a expressão típica da adversativa em castelhano, em oposição ao mas português. Sabendo-se o séc. XV como o da consolidação da
nacionalidade portuguesa, não parece inverosímil que um elemento linguístico que pudesse
ter a marca de menos vernáculo ou menos autóctone viesse a ser preterido em proveito de
outro livre de tal estigma" (Mattos e Silva, 1984: 149).

Se esta autora apunta a hipótese da influencia, indirecta, do castelán no desaparecemento de pero en portugués, aquí suxerimos a tese da interferencia directa desa
lingua para nos explicarmos o triunfo deste mesmo conector no galego moderno.

4. Presenza no galego escrito moderno
Nos textos galegos dos dous séculos finais da época medieval (Crónica Troiana,
Historia Troiana, Miragres de Santiago, Corónica de Santa María de Iria etc.) parecen confirmarse as conclusións de Mattos e Silva (véxanse, por exemplo, casos de
porén en Lorenzo, 1975: 1025). Nos textos do galego medio van aparecer varios casos
de pero, sobre todo nos romances das Festas Minervais, mais tamén casos significativos onde non aparece. Así, no repertorio de refráns galegos de Hernán Núñez, de 1555,
áchase unha ocorrencia de mays e outra de mas, mais ningunha de pero. Na maior
parte dos textos dos séculos escuros, aqueles recollidos en SEI, e mais nas coplas de
Sarmiento aparece pero en 16 ocasións, nove nos romances das Festas Minervais, de
fins do XVII, e sete nos textos do XVIII; non se produce, por exemplo, ningunha ocorrencia en toda a poesía anónima tradicional nin na poesía académica renacentista e barroca, así como nos vilancicos de Nadal nin no entremés de 1671 de Feixó de Araújo;
nas 1.308 coplas de Sarmiento só unha vez se rexistra pero. Pola contra, o mais contraargumentativo aparece nunhas 60 ocasións nos mesmos textos, tres so a forma mas.
No conxunto das coplas de Sarmiento, descontando as numerosas ocorrencias de (e)
mais con valor aditivo e algúns outros usos dubidosos, fronte ao único caso de pero,
contabilízanse até 51 casos de mais adversativo, dous coa variante mas. Non se rexistran neses textos do galego medio casos de porén nin de pro (tampouco de sen/sin
embargo nin de nembargantes ou non embargantes). Destes datos poderíase tirar en
conclusión que talvez pero esmorecese tamén a fins da época medieval no dominio
galego e comezase novamente a rexurdir paseniñamente nos séculos XVII e XVIII a
medida que o proceso de castelanización se foi intensificando, como poñen en relevo
outros castelanismos que están presentes nos romances das Festas Minervais e en textos
do Cura de Fruíme, por exemplo.
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No século XIX pero e mais alternan nos textos escritos xa desde os diálogos propagandísticos do primeiro terzo e aparece tamén agora con forza a variante pro. Xa na
peza teatral A Casamenteira, escrita en 1812, se acha un equilibrio no uso destas formas:
tres ocorrencias de pero, outras tres de pro e catro de mais. A alternancia das tres é
constante nos textos decimonónicos, aínda que pro tende a se facer dominante naqueles de teor máis popular. Así, nos textos recollidos na gramática de Mirás, de 1864, contabilízanse cinco ocorrencias de pero, sete de mais e até 57 de pro, dando a sensación
a segunda, con certa frecuencia, de concorrer como variante estilística desta nun
mesmo contexto. Na gramática de Saco Arce (1868: 135) recóllense como conxuncións
adversativas ma, mais, pero e pro, equivalentes ás castelás 'mas, pero', alén de descasí,
descadasí, ecomasí, ecomadasí e siasí, que traduce por 'a pesar de todo';4 Cuveiro
(1868: 37) menciona como conxuncións adversativas mais, pero, cando, anque, antes
ben, maisque, ben que, sinon, siquera; e Valladares (1970: 112) cita, entre outras non
propiamente adversativas, máis 'mas', prò 'pero', emporeso 'empero, no obstante' e
senón 'sino', mais non pero. Por acrecentarmos algún outro dato sobre os usos escritos
destas formas nos tres grandes autores do XIX, diremos que en Cantares gallegos de
Rosalía de Castro se rexistran até 68 ocorrencias de mais como conector contraargumentativo, por 33 de pero e só tres de pro, mais tendo en conta que 22 ocorrencias de
pero corresponden á reiteración dun mesmo cantar popular (Non che digo nada... /
¡Pero vaya!); de nos centrarmos no prólogo, mais aparece en catro ocasións, pero en
unha e pro rexistra as tres únicas ocorrencias da obra; tamén é digna de se resaltar a
ocorrencia de mas en cinco ocasións neste libro, e en todas seguido da interxección
exclamativa ai!, curiosamente en coincidencia coas dúas mesmas ocorrencias que se
producen no poema en español de Ventura Ruíz Aguilera incluído na mesma obra.5 A
respecto de Curros Enríquez, López Varela (1998: 285) dinos que a distribución mais/
pero "está bastante repartida, dependendo a elección entre unha e outra de factores
estilísticos ou rimáticos", e rexistra un só "caso de pro como conxunción e debido a
razóns métricas". Na poesía completa de Pondal o conector contraargumentativo predominante é mas, con 87 ocorrencias, seguido de mais con 52 e, por último, pro con
cinco e pero con só catro. Contrastan estes datos cos tirados do Cancionero popular
gallego de Pérez Ballesteros, onde a forma dominante é pero, con 31 ocorrencias,
seguida de pro con nove e mais con seis, con unha única ocorrencia de mas na locución concesiva mas que. Inclusive un poema de Lamas Carvajal leva por título "Pero...
pero... pero... pero..." Por outra parte, non conseguimos rexistrar na lingua escrita decimonónica a forma porén, aínda que si o posíbel castelanismo sin embargo, de que, de
todas as formas, non demos localizado máis de sete ocorrencias, a maioría n'A tecedeira de Bonaval, de López Ferreiro, e un caso de non embargante non plenamente
gramaticalizado nesta mesma obra finisecular.
4 A forma ma citada por Saco tamén a recolle a inicios do século XX García de Diego (1909: 153)
ao lado de mais, así como pero e pro; recolle e desenvolve así mesmo as formas siasí = si así, ecomasí
= e como así, ecomadasí = e como de así, descasí = desque así, descadasí = desque de así, entre outras.
Lugrís Freire (1931: 80-81) repetirá as formas indicadas por Saco, acrecentando contodo e a indicar que
tanto ma como mais teñen pouco uso, pois "unha é dialectal e outra mais propia do portugués".
5 Por iso talvez, no caso de Rosalía cando menos, sexa discutíbel que mas "ten documentación literaria decimonónica, seguramente por influencia do portugués", como afirma Ferreiro (1999: 370).
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Sen necesidade de máis datos, que resultarían talvez redundantes, poderíase tirar
en conclusión que en canto pero e pro se van convertendo en maioritarios na fala, quizabes por presión do castelán, mais e mas mantéñense con forte presenza na escrita,
sobre todo a primeira e nomeadamente en autores cunha maior ambición lingüísticoestilística, situación que a grandes trazos se vai manter no século XX e chegará á actualidade. Nisto pode influír tanto a marca literaria de mais como o afán diferencialista a
respecto do español. A modo de exemplo, Ferreiro & Sanmartín (2002: 67) afirman que
o poeta cambadés Ramón Cabanillas, na súa versión para ópera da lenda de Curros
sobre a Virxe do Cristal, "rexeita a utilización de pero, a prol da forma adversativa mais,
de carácter fundamentalmente literario, fronte aos versos de Curros, en que é dominante a primeira"; e en nota acrecentan estes autores que mesmo "nalgúns casos, nunha
segunda edición dunha obra Cabanillas, como en No desterro, mudou o inicial pero ou
pro para mais". Así mesmo, n'O bufón d'el-rei e n'A lagarada, ambas as pezas teatrais
publicadas en 1928, Risco e Otero, respectivamente, non usan nunca pero nin pro,
senón sempre mais. En troca, n'Os vellos non deben de namorarse, de carácter eminentemente popular canto ao modelo de expresión lingüística, só aparece pero (49
ocorrencias). En ningunha destas tres obras se rexistran casos de porén, que é utilizado
moi raramente na lingua literaria da época; véxase, no entanto, un exemplo na obra de
Vicente Risco:
(4) O Dr.Andrade non vivía, porén, conforme aos adiantos modernos (Risco, PDP 193).

Un autor intersecular como Noriega Varela, que alterna na súa obra pero, mais e
pro, en textos de marcado carácter popular de fins do século XIX utiliza esta última
forma. E, metidos xa plenamente no século XX, Eduardo Blanco-Amor emprega n'A
esmorga, cun narrador de extracción ben popular, pro con moita frecuencia como
conector contraargumentativo: Pro a Piolla, que é moi arriscada (Blanco-Amor, AE
78); Pro é que cando me poño a falar (Blanco-Amor, AE 104). A tendencia semella,
pois, clara canto ao uso escrito destas partículas: dominio progresivo de pero, consolidación de pro como forma popular e importante presenza de mais como forma literaria. Así o podemos comprobar nunha obra de teor culto publicada en 1980, Cara a
Times Square de Camilo Gonsar, onde pro desaparece totalmente, mas ten unha ocorrencia, talvez por erro tipográfico, mais aparece en 41 ocasións e pero sobrepasa as
200 ocorrencias.
No ámbito oral a situación debía ser algo diferente pola altura, como o é na actualidade, aínda que se observan diferenzas rexionais. Así, Couceiro (1976: 137) di que na
fala de Feás, pola zona das Mariñas coruñesas, "se desconoce mais, usada de modo
absoluto", sendo pero a máis utilizada; e Porto Dapena (1977: 215-216) afirma que na
comarca ferrolá mais "como conjunción es muy poco frecuente, y se siente como portuguesismo", sendo pero ou pro as máis empregadas, non só con "sentido adversativo",
senón tamén "intensivo" (¿Pro seique estás tolo?); porén, Taboada (1979: 172-173)
afirma que na fala do val de Verín as adversativas máis coñecidas son mais, pero,
senón/sinón e anque, aínda que mais "ofrece una mayor frecuencia hacia la parte sur
del valle en contacto con el portugués, y, en algunos casos, llega a sustituír a la copulativa e"; tamén constata que "no existe en el valle la variante pro" que se repite noutros lugares do país.
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5. O uso actual
Achegándonos máis á actualidade, as tendencias na oralidade mantéñense, co
dominio de pero neste ámbito da expresión. Frías (1999: 81) recolle as formas peró, pro
e poro entre as conxuncións adversativas do galego exterior e afirma tamén que mais
se coñece "na Mariña da Terra Navia-Eo, bierzano e portelego". No ámbito escrito persiste a convivencia entre o maioritario pero e unha relevante presenza de mais, que se
converte en dominante naqueles autores que defenden posicións reintegracionistas ou
que procuran unha aproximación posibilista do portugués, a optaren en ocasións pola
forma mas; pro vai ficando só como forma caracterizadora da fala popular:
(5) A nación é imprescindíbel para que existan as sociedades, pode haber nacións, discursos nacionais, non democráticos ou democráticos, mais toda sociedade que queira existir ten que ter un discurso nacional, un nacionalismo [...]. / Hainos, hainos, pero nacen da
convivencia, non poden ser obrigados nunca (S. de Toro, ET 40).
(6) A verdade é que no aspecto prático, pouco aprendêramos em Santiago. Mas tanto
Scórpio coma mim terminámos a carreira bem repletos de doutrina [...]. Mas na profissom
hai muito de rotina [...]. Mas nom é assi. Por quê? (Carvalho, SC 128)
(7) Albito: ¡Pro é ben certo...! ¡A auga gustábache ben menos que a min...! / [...] A min
si, pro... (Taxes, CA 44).

Canto a porén, case non se debeu de rexistrar na oralidade moderna, a pesar de
que Carré (1967: 173) afirmara que se "ha perdido mucho el uso de esta conjunción en
la conversación corriente y sólo se emplea en formas literarias", a acrecentar que en
Portugal "se conserva en general empleándose corrientemente". Así o recoñece implicitamente o Estudo crítico da Associaçom Galega da Língua (1983: 122) cando di que
"hai que admitir a conjunçom porém, por via culta, que substitua a sem embargo e,
sobretudo, a nembargante(s)", pois na lingua falada xa existen outros recursos, "como
som as conjunçons contodo, nom obstante, etc." e a lingua literaria "utiliza ja com freqüéncia porém e ainda no entanto, que deve ser igualmente apoiada".
Dado que a forma histórica do galego era peró, de onde resulta a forma sincopada
pro (Instituto da Lingua Galega & Real Academia Galega, 1995: 183), a explicación máis
acaída que se pode achar para o predominio actual de pero é o feito de este ser o marcador utilizado en castelán, para alén doutras explicacións que tamén poderían lexitimar a forma en galego, mais talvez non o seu uso esmagador na actualidade. Existen,
pois, algunhas sospeitas de pero ser un castelanismo no galego, e pro ten un marcado
carácter popular (Ferreiro, 1999: 205). Para a Associaçom Galega da Língua (1983: 122)
o uso de mais ou mas "deve preferir-se ao de pero, forma em si legítima, mais de
emprego abusivo na língua oral e na escrita polo reforzo suplementar do espanhol".
Na última revisión normativa (Real Academia Galega & Instituto da Lingua Galega,
2003: 184) reafírmase que no galego moderno se rexistran "as formas peró (no leste de
Lugo e no galego de Asturias), pero e pro, estas dúas últimas por todas as partes no
resto do dominio galego" e que o antigo pero "debía de ser case sempre peró", explicando o moderno pero "por un troco do índice de perceptibilidade das dúas sílabas ao
deixar de ter usos como partícula adversativa tónica". Admitindo, pois, a norma oficial
o uso da "forma plena e maioritaria pero", tamén considera admisíbeis mais e porén,
"que no galego actual teñen certo uso, sobre todo como formas literarias", a pesar da
"escasa presenza nos rexistros coloquiais".
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Como consecuencia, por tanto, da revisión normativa de 2003 comeza a se estender na lingua escrita o uso antes minoritario de porén, en convivencia con pero e mais:
(8) A responsabilidade, porén, non é do goberno. Faltaría máis! [...]. / Mais, por favor,
non me fale vostede de Galiza! (C. Aymerich: "Non me fale vostede de Galiza!, ANT 39/6/2004, p. 10).
(9) Porén, si hai quen non ten que pagar peaxes electorais e pode pronunciarse con
independencia e coñecemento de causa [...]. / O seu estudo reflecte que a meirande parte dos
usuarios que captaría o AVE serían os potenciais viaxeiros do avión, pero que apenas un
10% dos que empregan o seu coche para dirixírense ao centro da península escollerían o
tren (X. M. Añel: "Necesitamos un AVE?", ANT 10-16/6/2004, p. 10).
(10) Outros, porén, eran inéditos, variacións, innovacións do mal do equilibrio (Sende,
OR 118).

Mais convén termos en conta que mais (e pero, pro) e porén non resultan sempre
substituíbeis (Portolés 1995), pois, alén da mobilidade que caracteriza porén en (8) ou
(10) e que non é posíbel en mais, este pode introducir tanto un argumento como unha
conclusión, en tanto que porén só pode introducir unha conclusión. De todas as formas,
como se viu, tanto un como outro introducen argumentos fortes, pois se porén só introduce o argumento que se converte en conclusión triunfante, mais, aínda a introducir
outro argumento, indica que este vai resultar gañador, guiando a inferencia favorábel a el.

6. Conclusión
Como palabras gramaticais ou partículas invariábeis, os marcadores discursivos son
instrumentos gramaticais na construción do texto, e teñen unha grandísima frecuencia
de uso tanto na lingua oral como na lingua escrita. Igual que acontece en xeral con
todas as clases de palabras gramaticais, que constitúen inventarios normalmente reducidos, ou relativamente reducidos en comparación coas palabras lexicais, os marcadores discursivos, aínda dentro da súa heteroxeneidade, conforman tamén un conxunto
máis ou menos limitado de unidades de aparición moi frecuente en calquera tipo de
construción textual, caracterizados así mesmo pola súa multifuncionalidade, que se fai
tanto máis alta canto maior é a súa frecuencia de uso. É iso o que pode explicar que
algúns marcadores do galego pasasen a ser usados no castelán falado na Galiza, previa
adaptación ou tradución (caso de de aquella ou y luego). Mais moitos máis son, por
suposto, os casos inversos, aqueles en que os marcadores discursivos do castelán se
introducen no galego, coas súas formas e funcións. É a súa alta rendibilidade a que lles
confire unha especial relevancia no avanzado proceso de castelanización en que a lingua galega se acha na actualidade e a que os converte en símbolos representativos da
desnaturalización que está a padecer o galego.
Dentro dos marcadores discursivos, os conectores contraargumentativos son especialmente relevantes dada a importancia da argumentación na lingua. Mais, como
resulta lóxico supormos pola súa alta frecuencia de uso, tampouco eles ficaron inmunes á interferencia da lingua de imposición na Galiza a partir de finais do período
medieval. Posibelmente sexa tal interferencia a que explique o uso esmagador actual
de pero como conector en galego, en coincidencia co que acontece no español, xerándose así un novo elemento de diferenciación no tronco lingüístico común galego-portugués e máis unha aproximación do galego á lingua de Castela. É por iso que na lin-
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gua escrita actual semella recomendábel a priorización de mais como conector contraargumentativo e a subordinación de pero, en consonancia co proceso de evolución
histórica destes termos, segundo se tentou demostrar nas páxinas precedentes, e a
tomarmos en consideración a situación producida ao outro lado do Miño e o marcado
carácter popular e oral da forma galega pro. Felizmente, a propia norma do galego deu
un paso importante para adiante, na vía de eliminación de posíbeis interferencias deturpadoras, ao reintroducir neste ámbito da expresión lingüística a forma histórica porén
e eliminar sen embargo e nembargante(s), feito que xa está a repercutir moi positivamente na lingua escrita actual.
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