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RESUMO 

 

Objetiva-se, neste trabalho, observar o papel desempenhado pelo texto oficial da Nomenclatu-

ra Gramatical Brasileira (NGB) no ensino da língua portuguesa no Brasil desde sua implanta-

ção, em 1959, até os dias de hoje. Para isso, foram selecionadas para compor o corpus desta 

pesquisa quatro gramáticas publicadas entre a quarta e a sexta décadas do século XX e que 

foram adaptadas ao texto oficial por decisão de seus autores, a saber, Carlos Henrique da Ro-

cha Lima, Evanildo Cavalcante Bechara, Celso Ferreira da Cunha e Gladstone Chaves de Me-

lo. Dessa forma, pretende-se demonstrar, sob a perspectiva da Historiografia Linguística, o 

que levou ao cenário de necessidade de uma simplificação e unificação dos termos gramati-

cais então utilizados; e de que forma os autores selecionados, representativos de sua época, 

cujos trabalhos foram amplamente utilizados no ensino e na pesquisa da língua portuguesa, 

influenciaram (e influenciam) a sociedade como um todo no contato com suas obras. Tem-se 

por objetivo também demonstrar que o recurso científico da metalinguagem faz parte do fazer 

linguístico e, se bem utilizado, só poderá trazer enriquecimento aos estudos da língua. A par 

disso, enseja-se voltar um olhar atento à pesquisa historiográfica, revelar sua metodologia, 

seus princípios e os caminhos traçados pela Historiografia Linguística até alcançar o status 

científico de que goza atualmente. Sendo assim, será observado como os autores das gramáti-

cas do corpus lidam com assuntos primordiais do ensino da gramática, como a fonética, a 

ortografia, a morfologia, a sintaxe e a estilística. Levam-se em consideração as ciências da 

linguagem que envolvem o fazer linguístico e tem-se, como objetivo geral, a intenção de de-

monstrar que uma revisão do texto da NGB, consoante o desenvolvimento ocorrido em todas 

as ciências que perfazem o saber linguístico, possa ser de grande valia para o ensino da língua 

portuguesa no Brasil de nossos dias, a par de reconhecer a Historiografia Linguística como a 

abordagem científica mais eficiente para a legitimação desta pesquisa no âmbito acadêmico.  

 

Palavras-chave: Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). Historiografia Linguística. Me-

talinguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to observe the role played by the official text of the Brazilian 

Grammatical Nomenclature (NGB) in the teaching of the Portuguese language in Brazil since 

its implementation, in 1959, until today. To this end, four grammars published between the 

fourth and sixth decades of the twentieth century were selected to compose the corpus of this 

research and were adapted to the official text by decision of their authors, namely, Carlos 

Henrique da Rocha Lima, Evanildo Cavalcante Bechara, Celso Ferreira da Cunha and Glads-

tone Chaves de Melo. Thus, it is intended to demonstrate, from the perspective of Linguistic 

Historiography, what led to the scenario of the need for a simplification and unification of the 

grammatical terms then used; and how the selected authors, representative of their time, 

whose works were widely used in teaching and researching the Portuguese language, influen-

ced (and influence) society as a whole in contact with their works. The objective is also to 

demonstrate that the scientific resource of metalanguage is part of linguistic making and, if 

used well, it can only bring enrichment to language studies. At the same time, it is desirable to 

take a close look at historiographical research, to reveal its methodology, its principles and the 

paths traced by Linguistic Historiography until reaching the scientific status it currently en-

joys. Thus, it will be observed how the authors of the grammars of the corpus deal with pri-

mordial subjects of the teaching of grammar, such as phonetics, spelling, morphology, syntax 

and stylistics. Language sciences that involve linguistic practice are taken into account and 

the general objective is to demonstrate that a revision of the NGB text, depending on the de-

velopment that has occurred in all sciences that make up linguistic knowledge, can be of great 

value for the teaching of the Portuguese language in Brazil today, in addition to recognizing 

Linguistic Historiography as the most efficient scientific approach to legitimize this research 

in the academic field. 

 

Keywords: Brazilian Grammatical Nomenclature (NGB). Linguistic Historiography. Meta-

language. 
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1 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES: O IDEÁRIO GRAMATICAL 

 

 

Está, finalmente e felizmente, aprovada a unificação e sim-

plificação da nomenclatura gramatical brasileira. A muitos 

escapará a relevância didática de tal empreendimento; e 

não imaginarão talvez o quanto de trabalho e desprendi-

mento significa isso, dado o apêgo natural de cada um dos 

signatários – todos nomes ilustres da Filologia e da Gra-

mática Portuguêsa – ao patrimônio espiritual que repre-

senta um corpo de doutrina conquistado através de fadiga 

intelectual diuturna. E, para a consecução do objetivo co-

mum, forçoso era – como o foi – abdicar de pontos de vista 

pessoais, em favor do coletivo. 

 

(Adriano da Gama Kury) 

 

 

Trata esta pesquisa de uma proposta de investigação e análise de quatro gramáticas de 

língua portuguesa, de autores brasileiros, a saber: Carlos Henrique da Rocha Lima, Evanildo 

Cavalcante Bechara, Celso Ferreira da Cunha e Gladstone Chaves de Melo, as quais foram 

escritas em meados do século XX, mas também foram submetidas à revisão e adaptação de-

pois da aprovação do texto da Nomenclatura Gramatical Brasileira – doravante NGB. As 

gramáticas aqui analisadas, a partir de uma perspectiva historiográfica, têm em comum o su-

cesso editorial alcançado, o largo escopo pedagógico, uma vez que foram produzidas e assi-

nadas por filólogos e gramáticos da língua portuguesa experimentados na pesquisa e no estu-

do do idioma, a par de permanecerem atentos ao avanço das ciências da linguagem em pleno 

desenvolvimento já naqueles dias. 

Ao mesmo tempo, o emprego da metalinguagem diferenciada também era uma realida-

de à época e esse era um fator de desconforto ímpar no processo de ensino e aprendizagem da 

educação brasileira tanto para docentes quanto para discentes. As gramáticas, por melhores 

que fossem, não conseguiam suplantar esse obstáculo que veio ser amenizado a partir da ini-

ciativa de simplificar e unificar a nomenclatura gramatical. Um projeto ousado, de que os 

autores supracitados fizeram parte, de maneira ativa, embora somente Rocha Lima e Celso 

Cunha tenham participado diretamente, na expectativa de atender às necessidades de extrema 

relevância didática não somente para aqueles dias. 

No primeiro capítulo, apresentamos as primeiras considerações acerca das ideias lin-

guísticas que trouxeram à vida um projeto de verdadeira gramatização da língua portuguesa 

no Brasil no final da quinta década do século XX e explicitamos a abordagem escolhida para 

analisar um corpus que foi cuidadosamente escolhido por estar sob a crença de sua validade 
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representativa para o movimento intelectual em foco. Todo o desenvolvimento do trabalho é 

apresentado neste capítulo a fim de que o leitor possa ter uma visão geral dos vários pontos 

considerados imprescindíveis para a compreensão do assunto e da proposta aqui levantados. 

No segundo capítulo, apresentaremos a teoria e o método da Historiografia Linguística 

(HL), exploraremos o que se tem publicado a partir de bibliografia confiável para essa disci-

plina acerca de seu conceito, seus princípios e sua metodologia de pesquisa. Objetiva-se, des-

sa forma, estabelecer os parâmetros de desenvolvimento da pesquisa sob o prisma historiográ-

fico a fim de aferir-lhe cientificidade no âmbito acadêmico. 

No capítulo três, falaremos sobre a Geração NBG. Neste capítulo, dedicamo-nos a uma 

interpretação das ideias linguísticas dos gramáticos selecionados, de forma que se possa obter 

uma visão abrangente do paradigma científico que se usava como base teórica nos textos 

gramaticais brasileiros do período em foco. Nessa tarefa, procedemos a uma leitura mais deti-

da dos prefácios e introduções, bem como das folhas de rosto e demais elementos pré-

textuais, de tal sorte que deles se possa abstrair o ideário linguístico que norteava a descrição 

gramatical proposta em cada trabalho analisado. 

É importante ressaltar que o nome Geração NGB, pelo qual faz-se referência aos gramá-

ticos neste trabalho, foi concebido por tratar-se de autores que, conquanto já fossem consa-

grados no âmbito editorial de gramáticas da língua portuguesa quando da implantação da 

NGB, sentiram-se compelidos a reeditarem seus trabalhos em concordância com a nomencla-

tura oficialmente recomendada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), além de esta-

rem, à época, em pleno exercício docente em salas de aula de escolas que até os nossos dias 

são referência de ensino da mais alta qualidade. 

A fim de explicitar como foi concebida a NGB, sentimos a necessidade de expor o am-

biente da pesquisa e do ensino de português na primeira metade do século XX no Brasil, bem 

como o panorama sociocultural do Brasil na segunda metade do século XX. Falaremos um 

pouco mais detidamente sobre a formação e a vida dos linguistas aqui apontados como repre-

sentantes da Geração NGB, visto que acreditamos ser de excepcional importância conhecê-los 

a ponto de saber as influências que receberam e o que formara seu conhecimento da maneira 

que se deu. 

Juntamente com essas observações, apresentaremos também as ideias manifestas nas 

obras que foram publicadas com intuito de explicar a NGB, já que não foi de todo compreen-

dida – o que continua até os dias atuais. De mesma sorte, apresentaremos as ideias críticas à 

NGB veiculadas à época, uma vez que tal projeto fora concebido e desenvolvido sob o arrimo 

democrático tanto quanto possível. Temos a certeza de que o diuturno labor de buscar unani-
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midade para os termos relacionados aos fatos linguísticos conhecidos não foi recompensado 

com sucesso – a unanimidade nunca chegou –, porém até essa busca gerou frutos posteriores à 

implantação do projeto e é exatamente o que traremos a lume neste capítulo. 

No capítulo seguinte, faremos uma breve exposição de cada uma das gramáticas que in-

tegram o corpus desta pesquisa e, no último capítulo, o quinto, apresentaremos uma descrição 

linguística de alguns pontos das gramáticas analisadas. Por tratar-se de assunto vultoso o sufi-

ciente para que os estudos dessa matéria continuem abertos a mais pesquisadores, não traze-

mos aqui a intenção de esgotá-lo. Antes, a intenção é a de que pontos relevantes para o conhe-

cimento da gramática como se apresenta sejam revelados na visão de cada um dos autores 

selecionados, uma vez que marcaram gerações brasileiras com o conhecimento que ofertaram 

em suas páginas e que continuam disponíveis a estudiosos e curiosos. 

Objetiva-se, aqui, ressaltar a importância das gramáticas da chamada Geração NGB pa-

ra a pesquisa e o ensino da língua portuguesa e estabelecer que pode haver ganho no ensino 

atual da gramática do português a partir de uma atualização da NGB. Afinal, não se pode abs-

trair de que existe atualmente uma geração de brasileiros entre os 50 e 70 anos de idade, pelo 

menos, de professores, médicos, engenheiros, arquitetos e tantos outros profissionais basilares 

para uma sociedade, que tiveram sua formação linguística a partir de qualquer das gramáticas 

adiante citadas, não obstante os ingratos que afirmam escrever bem apesar delas (grifo nos-

so). Ademais, objetivamos apresentar um trabalho historiográfico, ou seja, não apenas compi-

lar fatos históricos que se descobrem na leitura de manuais de qualquer tempo, mas realizar 

um estudo sistematizado da língua dentro de uma fatia temporal com o intuito de reconstruir o 

passado a partir da interpretação desses fatos histórico-linguísticos segundo o entendimento 

do espírito da época. 

Trazer à mesa de debate este maravilhoso projeto de gramatização da língua portuguesa 

no Brasil depois de 61 anos de sua implantação justifica-se pela consideração que se deve ter 

com o surgimento de novas disciplinas e o amadurecimento de outras, como a própria Histo-

riografia da Linguística, por exemplo, a Análise do Discurso e a Sociologia Linguística. Faz-

se mister trazer à tona um conhecimento que não se limite à absorção da nomenclatura, mas 

ao entendimento dos fatos linguísticos e sua observação efetiva na língua aplicada. Dessa 

forma, objetiva-se desenvolver um conhecimento da língua portuguesa que não seja aplicado 

apenas tecnicamente, mas que seja capaz de destravar a mente do aluno tornando-o apto a 

absorver novos conhecimentos linguísticos. Acreditamos que, ainda que conhecer a nomen-

clatura não seja suficiente para elaborar tal labuta, configura-se como etapa indispensável para 

um objetivo mais completo no campo linguístico. 
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A fim de proceder a esta pesquisa, será feita uma análise documental, revisão e compa-

ração bibliográfica, a partir da leitura cronológica e fichamento de textos selecionados, tais 

como as gramáticas escolhidas para observação, cuja identificação conheceremos adiante, e 

documentação indireta: materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses, conside-

rando as idiossincrasias do trabalho do historiógrafo – o recorte, a seleção e a hierarquização 

dos fatos na corrente histórica. Tais parâmetros provam-se extremamente importantes no de-

senvolvimento de uma pesquisa a fim de que os objetivos não se percam ao longo do cami-

nho. Quando a matéria começa a apresentar-se diante dos olhos aguçados do pesquisador his-

toriográfico, cabe a ele delimitar o perímetro de alargamento dos estudos. 

Igualmente, de acordo com Konrad Koerner (1995)1, cabe a este pesquisador levar em 

consideração que, para a HL, a metalinguagem é indispensável para lidar com a língua, já que, 

segundo o autor, o historiógrafo mais exigente há de utilizar-se de moderno vocabulário téc-

nico a fim de explicar ao leitor contemporâneo as teorias de períodos passados sem afastá-las 

de seu significado primário nem de suas intenções. O historiógrafo ainda salienta que essa 

tarefa, em si, não é tão simples, uma vez que é notável que existam “armadilhas” no processo 

de utilização da língua para discorrer sobre a própria língua e sobre a linguística. Ao mesmo 

tempo, a obrigatoriedade da metalinguagem no estudo da língua torna essa ferramenta tam-

bém fundamental para o historiógrafo, que terá o trabalho de encontrar o equilíbrio de sua 

utilização dentro desta proposta, sempre respeitando os princípios da contextualização, da 

imanência e da adequação teórica, que são princípios fundamentais do trabalho historiográfi-

co. 

 Koerner (1995) ainda cita Sextus Empiricus (séc. II d.C.) como supostamente o primei-

ro a estabelecer distinção entre diferentes níveis de língua a fim de eliminar sofismas. Mas 

quem leva a fama de ser o primeiro a usar o termo “metalinguagem” é Alfred Tarski (1902-

1984), embora não tenha apresentado em seu trabalho nenhuma definição formal dessa ferra-

menta. 

No final, apresentaremos as considerações mais pertinentes de tudo o que encontramos 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, não exatamente para esgotar o assunto, mas para 

que haja espaço adequado para estudos posteriores. 

 

 

                                                 
1 Em seu trabalho Professing linguistic historiography (1995), E. F. Konrad Koerner dedica um capítulo inteiro a 

discutir sobre a metalinguagem, desde o conceito, passando pelas ideias concebidas acerca do assunto e as arma-

dilhas a que estão sujeitos os historiógrafos linguísticos, até a concepção do uso propriamente dito dentro da 

Linguística. 
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2 TEORIA E MÉTODO DA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA (HL) 

 

De acordo com Cristina Altman (2012), os séculos XIX e XX configuram o período 

em que foram iniciados os estudos acerca da história dos conhecimentos linguísticos sob uma 

perspectiva acadêmica no Brasil, a despeito de a ciência propriamente dita não ser assim tão 

jovem nessa área: a língua é objeto de estudo, pelo menos, desde a invenção da escrita, pois, 

no estabelecimento do que ficaria para a posteridade, ainda que sem compromisso com a eter-

nidade em si, era necessário explicar fenômenos do nosso falar. Sob esse prisma é que a lín-

gua passara a ser tomada em outra dimensão, a saber, na função que exerce enquanto instru-

mento de interação social, sendo concebida não apenas como produto histórico, mas também 

como o próprio processo histórico, ou seja, ela “resulta de cada instante de integração entre o 

passado e o presente em meio ao contexto sociocultural”, conforme assevera Jarbas Nasci-

mento (2005, p. 11), Chefe do Departamento de Português da PUC-SP.  

Segundo Sylvain Auroux (1990), ao praticar uma língua cotidianamente é que o 

aprendizado acontece, mas não seria possível usar um sistema de escrita existente sem o estu-

do prévio desse idioma. Faz-se necessário estudá-lo a fim de transmitir o sistema escrito do 

idioma e é exatamente isso que caracteriza a escrita como essencial no desenvolvimento dos 

saberes linguísticos. O autor afirma que a maioria dos historiadores liga o nascimento das 

tradições linguísticas à construção dos sistemas de escrita, enquanto, na verdade, o saber lin-

guístico só tem a possibilidade de se configurar a partir da escrita. Reitera, ainda, que a partir 

do fato de que o saber é considerado produto histórico, isso significa que resulta da interação 

constante de tradições e do meio ambiente, tornando a língua um produto sócio-histórico-

cultural, incluído no contexto de que qualquer conhecimento perfaz uma realidade histórica. 

A fim de procedermos ao estudo das gramáticas da Geração NGB e o impacto que 

causaram no ensino da gramática até os dias atuais, não basta apenas coletar os eventos histó-

ricos que tomaram lugar no desenvolvimento linguístico da prática da língua portuguesa no 

Brasil; antes, imperativo é que se elabore um registro analítico desses eventos e, para isso, a 

disciplina Historiografia Linguística é o que melhor subsidia a empresa desejada.  

Essa disciplina que, implantada nos Cursos de Letras desde 1970, atrai cada vez mais 

o interesse de alunos e pesquisadores brasileiros, teve como sua precursora, no Brasil, Cristina 

Altman, professora da USP – Universidade de São Paulo. O que se almeja na realização desta 

pesquisa historiográfica é assumir o papel, definido por Auroux (1989), de “fundador”, pois 

pretende-se “voltar ao passado para legitimar uma prática cognitiva contemporânea”. 
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Importa ressaltar a diferença entre História da Linguística e Historiografia Linguística. 

Segundo Koerner (1995), enquanto a primeira relata fatos, registros, eventos, a segunda tran-

sita num espaço intermediário entre a própria história, a própria linguística, a cultura e a ciên-

cia, valorizando a interdisciplinaridade não observada na História, que tem por obrigação ater-

se aos fatos concretos. Com um olhar mais abrangente, atento para o aspecto social, o aspecto 

cultural e finalmente o histórico, a HL há de recortar e selecionar fatos, teorias e métodos da 

corrente histórica, para então hierarquizá-los, descrevê-los e interpretá-los, uma vez que de-

vem constituir os estudos sobre linguagem ao longo do tempo, e esse trabalho é o que confi-

gura a função do historiógrafo, o qual é mister seja, além de um conhecedor da história em 

geral, um linguista; de outra forma, não haverá como desenvolver adequadamente análises e 

críticas de qualquer trabalho relacionado à linguagem. 

Consoante Ricardo Cavaliere (2013), o pesquisador historiográfico deve analisar um 

documento escrito, que é a fonte considerada mais fidedigna em relação à história e esse do-

cumento tanto pode ser canônico – gramáticas, escrituras, certidões, livros, revistas, entre ou-

tros – como pode ser um documento tido por particular, tal como os diários, cartas pessoais, 

anotações específicas; e todas as contribuições, inclusive relatos orais, chegadas ao processo 

da interpretação de um documento histórico devem ser levadas em conta pelo historiógrafo. 

Isso faz com que desfrute da possibilidade de implementar um olhar inovador, multidiscipli-

nar, e adotar a metodologia de exame da língua, enquanto produto histórico-social, conforme 

lhe aprouver. Nessa perspectiva, a língua é analisada nos domínios de articulação da Linguís-

tica e da História, as quais são ambas “capazes de dar conta da descrição, explicação e inter-

pretação dessa articulação, gerando conhecimentos novos” (NASCIMENTO, 2005, p. 13). 

Assim, pode-se concluir que um dos papéis da HL é trazer compreensão acerca dos fa-

tos históricos, posto que os estudos linguísticos realizados no passado bem podem revelar 

respostas que até hoje são perscrutadas e trazer, dessa forma, a originalidade da historiografia. 

Nada obstante o fato de realizar uma abordagem histórica da língua, a HL se distingue 

de outras áreas de conhecimento que observam a língua como produto e processo histórico, 

como a História da língua, ou a História da Linguística, ou ainda a História das ideias linguís-

ticas, desde que cada uma dessas disciplinas singularizam “um modo específico de tratamento 

da língua” (NASCIMENTO, 2005, p. 12) e, sob o prisma historiográfico, a língua é tida como 

“lugar de concretização das dimensões históricas, culturais e identitárias de um grupo social” 

(NASCIMENTO, 2005, p. 12). 

Nas bases epistemológicas da HL, encontramos a Linguística constituída, desde sua 

concepção, como ciência histórica, o que, por si só, evidencia a necessidade de manter esse 
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fio condutor a fim de verificar os precursores dessa disciplina, os quais possibilitaram obser-

var o processo de alterações por que passaram tanto o homem quanto a língua ao longo da 

história por meio do estabelecimento de relações gerais com tais mudanças (NASCIMENTO, 

2005, p.12). Ao mesmo tempo, somam-se à História, no processo de interação multidiscipli-

nar, áreas de conhecimento “como a Sociologia, a Filosofia, a Antropologia e a Psicologia, 

por exemplo” (NASCIMENTO, 2005, p. 14). Por isso mesmo, não deve haver “uma única 

abordagem em HL, isto é, uma exigência de homogeneidade na forma de tratamento histórico 

da língua, o que, aliás, seria até anticientífico” (NASCIMENTO, 2005, p.15). 

J. V. Nascimento assume que: 

 

 

(...) como ciência linguística, a HL tende a romper o dogma reducionista de mera 

descrição dos fenômenos linguísticos. Ela trata das relações complexas em que a 

Linguística e a História se organizam entre si, de forma convergente, no tratamento 

da língua. A complexidade desta interdisciplinaridade permite o conhecimento da 

língua e do homem e de tudo que com eles se relaciona. Nesta perspectiva, a HL 

nasce com o propósito de inserir a língua no universo humano não para a isolar, mas 

situá-la nesse universo, para integrar e fazer convergir para ela os elementos que a 

envolvem. Nessa perspectiva, o fato de a Linguística e a História não serem regidas 

por leis, não serem deterministas, contribui eficazmente para que a HL se consolide 

com base no diálogo e nas inter-relações, adquirindo cientificidade em torno dessas 

particularidades (NASCIMENTO, 2005, p. 15). 

 

 

O olhar histórico de que a HL se utiliza mostra-nos que “voltar ao passado por meio da 

reatualização dos dados impressos nos documentos” nos conduz, entre outros, a “produzir 

uma interpretação do homem”, de seu passado e da língua usada por ele, a fim de “reconstituir 

no/ pelo documento os fatos passados, impossíveis de reconstituição pelo processo de reme-

morização” (NASCIMENTO, 2005, p. 15), oferecendo “um modelo teórico que dê conta de 

descrever e explicar o linguístico e o histórico organizados no documento” (NASCIMENTO, 

2005, p. 16). 

De acordo com Nascimento (2005), o pensamento positivista de fins do século XIX 

acreditava que o texto escrito fosse prova suficiente da veracidade dos fatos em relação às 

atividades do homem, como se não houvesse a mínima possibilidade de o produtor do docu-

mento imprimir suas influências na construção do texto, mesmo que de forma implícita, ele-

gendo o documento oficial como o “retrato fiel da realidade” e tornando marginais os docu-

mentos escritos pessoais, informais e, portanto, mais subjetivos, pelo fato de não se aterem 

aos fatos única e exclusivamente. 

Posteriormente, a Escola de Annalles “esclarece que o documento não fala por si pró-

prio, mas necessita de questionamentos para ser compreendido” e que  
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a objetividade do conhecimento histórico é garantida pelo método, enquanto as mar-

cas de autoria se refletem no tema, na seleção e ordenação do documento e, princi-

palmente, na metodologia, responsável pela cientificidade de sua pesquisa (NAS-

CIMENTO, 2005, p. 16). 

 

 

Sob a perspectiva da HL, o pesquisador historiográfico pode inferir do documento as 

pistas que melhor revelam o homem, sua língua e a sociedade de que participa. Por isso é que 

é imperioso um profundo conhecimento em História Intelectual, a par de um olhar atento a 

outras ciências que também contribuem para além das metodologias reconhecidas na Linguís-

tica. O que se quer dizer é que o historiógrafo precisa ter um conhecimento vasto, prestar 

atenção a tudo, mas de forma organizada e metodológica, utilizando-se ainda de eficiente ca-

pacidade de seleção e síntese, pois essas competências é que garantirão sua eficácia em depre-

ender do linguístico o extralinguístico, tais como o social, o cultural e o histórico. 

A HL também possibilita ao pesquisador observar as mudanças na língua num recorte 

de tempo ou em vários tempos em que as transformações sejam perceptíveis, revelando, as-

sim, que “a língua manifesta uma atualidade no mesmo instante em que se revela como um 

produto da história” (NASCIMENTO, 2005, p. 17), além de trazer à luz a compreensão acer-

ca do passado do homem e da própria língua, visto que a realidade concreta em que o homem 

vive é caracterizada por sua prática linguística, o que faz da língua mais do que mera ativida-

de de comunicação ou expressão do pensamento do homem isolado. 

Jarbas V. Nascimento afirma que a mudança na língua é natural e necessária. De acor-

do com este autor, 

 

 

as alterações nos costumes, nas ideias, em todos os setores da vida humana e, por 

conseguinte, no mundo, impõem, naturalmente, transformações linguísticas. A mu-

dança resulta, nessa perspectiva, de transformações históricas, indicadoras de neces-

sidades socioculturais (NASCIMENTO, 2005, p. 18). 

 

 

Ademais, cita uma declaração que Serafim da Silva Neto (1917-1960) fez no livro Ca-

pítulos da História da Língua Portuguesa no Brasil (1986, p. 18) para corroborar sua própria 

declaração: 

 

 

A língua é um produto social, é uma atividade do espírito humano. Não é, assim, in-

dependente da vontade do homem, porque o homem não é uma folha seca ao sabor 

dos ventos veementes de uma fatalidade desconhecida e cega. Não está obrigado a 

prosseguir na sua trajetória, de acordo com leis determinadas, porque as línguas se-

guem o destino dos que a falam, soa o que delas fazem as sociedades que as empre-

gam. 
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Ao observarmos o homem, a língua e a sociedade, percebemos que as mudanças ocor-

rem simultaneamente nos três segmentos, provando que a língua é mais que um instrumento 

de comunicação, trata-se de uma prática social, ou, antes, ela é o próprio fundamento do que 

seja social, já que a língua se configura como ferramenta para o cumprimento de uma função 

que é específica do ser humano, uma vez que o homem é definido em relação ao seu igual e 

no relacionamento estabelecido dentro desse contexto de relações. As mudanças ocorrem por 

causa das interações entre os homens – tornam a língua absolutamente dinâmica – e não se 

configuram, então, como uma degeneração, como já fora afirmado por algumas correntes de 

estudo do século XIX, incluindo August Schleicher (1821-1868), tampouco uma evolução, 

conforme Otto Jespersen (1860-1943) defendia no final daquele mesmo século. Eugênio Co-

seriu (1921-2002) (1979, p. 57) afirmou que “as línguas mudam, porque têm história, consti-

tuem uma realidade em constante transformação no tempo”. 

Outro ponto já estabelecido, e postulado no texto “As fontes orais e sua relevância nos 

estudos linguístico-historiográficos”2, de Ricardo Cavaliere, supracitado, é que os estudos 

históricos relacionam suas pesquisas a documentos oficiais, enquanto os estudos historiográ-

ficos cuidam também das fontes não canônicas, muitas vezes consideradas marginais, por 

incluírem cartas pessoais, bilhetes, manuais escolares, vocabulários práticos e até relatos 

orais, dada sua difusão de informações do saber linguístico e social, uma vez que revelam as 

ações humanas em seu conteúdo. 

Finalmente, o que se pode constatar é que a HL prossegue construindo sua história, 

com uma proposta de abordagem multidisciplinar e exigindo conhecimento profundo de fe-

nômenos linguísticos, históricos e uma ampla visão cultural de seu pesquisador. Será conferi-

da fidedignidade ao documento cujas marcas textuais, associadas a dados histórico-culturais 

forem comprovadas durante sua interpretação – assim é que um documento será concebido 

“como fonte de construção e legitimação do saber histórico” (NASCIMENTO, 2005, p. 30), 

também como ponto de partida para a pesquisa numa área tão promissora da Linguística como 

se apresenta a HL. 

 

 

                                                 
2 CAVALIERE, Ricardo Stavola. As fontes orais e sua relevância nos estudos linguístico-historiográficos. 

DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada 29 (2), 363-377, 2013. Nesse trabalho, 

Cavaliere explana caminhos trilhados pelo mestre fluminense Said Ali na construção de muitos de seus estudos, 

que nos servem como referência até os dias atuais e, num só tempo, ainda corrobora sua ação por meio de ‘con-

versas’ com o professor Evanildo Bechara acerca do tema. 
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2.1 Conceito de HL 

   

A Historiografia Linguística não é disciplina fácil de ser conceituada. Existem algu-

mas tentativas não totalmente frustradas, porém, decerto, nenhuma é completamente assertiva, 

ou seja, indiscutível até o momento. O fato é que a HL é uma disciplina recente no campo da 

Linguística – surgiu na década de 1970, na França e era ligada à História – e, no Brasil, é mais 

recente ainda: só chegou na década de 1990, trazida pela Prof.ª Dr.ª Cristina Altman, que atua 

na USP, e discorrida atualmente também pelo Prof. Dr. Marcelo Luna de Freitas, da UNIVA-

LI3.  

Consoante Nascimento (2005), se retomarmos um pouco da história, desde o início do 

século XIX, vamos nos deparar com um contexto voltado para o positivismo, que valorizava a 

experimentação científica enquanto sobrepujava as especulações teológicas ou metafísicas. 

Esse movimento teve forças e influenciou muito o pensamento daqueles dias e até o início do 

século XX, quando outro movimento – a Escola de Annalles – surgiu trazendo novo conceito 

para a Historiografia, pelo menos. Até então, o foco da história estava centrado nas ações her-

cúleas dos grandes heróis; o homem enquanto indivíduo inserto num grupo social e suas ações 

cotidianas passam a ser valorizados a partir do novo paradigma, proposto pela Escola de An-

nalles, a qual, por meio de seus autores – o medievalista francês Marc Bloch (1886-1944) e o 

especialista no século XVI, também francês, Lucien Febvre (1878-1956) –, defendia uma his-

tória comparativa, que se aproximasse mais do povo, que fosse estudada por meio de fatos 

sociais e levasse em conta outras disciplinas como a Sociologia, a Psicologia, a Geografia, a 

Economia, a História, a Filosofia e outras. A mudança de paradigma revelava então mais do 

que a importância ou não dos fenômenos, mas passava o paradigma a ser centrado na maneira 

de observar os fenômenos e de produzir conhecimento científico acerca deles. Essa foi a pri-

meira geração da Escola de Annalles. 

Na segunda geração, encontramos Fernand Braudel (1902-1985), formado em História 

pela Sorbone, e Ernest Labrousse (1895-1988), professor da Sorbone, fascinado pelas ideias 

marxistas e orientador de historiadores mais jovens, grande influenciador da historiografia por 

mais de cinquenta anos – ambos defensores de uma história de longa duração, a história dos 

acontecimentos e suas conjunturas. 

Já a terceira geração da Escola de Annalles foi formada por pesquisadores que anali-

savam todo tipo de documento – orais, religiosos, arqueológicos, entre outros – imprimindo 

                                                 
3 GODOY, Eliana Vieira. Historiografia linguística: um percurso histórico linguístico. Revista Múltiplas Leitu-

ras, v. 2, n. 2, p.177-188, jul./dez. 2009. 
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um olhar “voltado para o social, o psicológico e principalmente o linguístico”, afirma Eliana 

Godoy (2009, p. 182). 

De acordo com essa autora, na corrente anglo-saxônica da HL, temos Konrad Koerner 

e Pierre Swiggers como principais representantes, ambos preocupados em “estruturar uma 

metodologia para a pesquisa historiográfica linguística” (GODOY, 2009, p. 182). 

Swiggers afirma que a HL é a disciplina que explica e descreve como se adquiriu, 

formulou, transmitiu e desenvolveu o conhecimento linguístico com base em princípios cien-

tíficos e a gramaticografia configura-se como um de seus interesses. Para ele, a descrição da 

história do pensamento linguístico é a reconstrução de um conteúdo mental, mais ou menos 

explicitamente exposto e situado num contexto sócio-histórico. O autor ainda diz que a HL: 

 

pode ser definida como a disciplina (dentro do campo da Linguística [geral]) que vi-

sa proporcionar um relato descritivo e explicativo com base científica de como o co-

nhecimento linguístico (ou seja, o que foi aceito num certo tempo como conheci-

mento, informação e documentação sobre questões relacionadas à língua) foi con-

quistado, e qual foi o transcurso do desenvolvimento desse conhecimento linguísti-

co, desde o seu início até a era atual (2012, p.38-39).4 

 

 

A partir dessa nova visão, de que o estudo da história se dá a partir de acontecimentos 

cotidianos do homem, não de seus grandes feitos, ao mesmo tempo, passa o historiador a ter 

maior responsabilidade ao proceder a qualquer investigação, uma vez que necessita de conhe-

cimento multidisciplinar a fim de efetuar seu trabalho com o máximo de precisão. Assim, 

Koerner (1996, p. 47) afirma que: 

 

 

favorecer o restabelecimento dos fatos mais importantes do nosso passado linguís-

tico sine ira et studio é explicar, tanto quanto possível, as razões da mudança de 

orientação e de ênfase e a possível descontinuidade que delas se pode observar, 

sua prática requer ainda, capacidade de síntese, isto é, a faculdade de destilar o es-

sencial da massa dos fatos empíricos coligidos a partir de fontes primárias. 

 

 

A partir de considerações apontadas por Konrad Koerner (1995; 1996), é possível as-

sumir que, consoante determinados princípios – a saber: da contextualização, da imanência e 

da adequação, os quais serão discutidos mais adiante – os fatos da história da língua podem 

ser reescritos, observadas questões de periodização, de contextualização e de temas relativos à 

prática linguística efetiva, “com o intuito de identificar diferentes fases de desenvolvimento 

da língua ou de períodos mais longos”, a par de lidar “com questões que envolvem os fatores 

                                                 
4 Tradução nossa. 
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externos que influem ou podem ter causado algum impacto no pensamento linguístico (NAS-

CIMENTO, 2005, p. 11). 

Como precursora da disciplina no Brasil, Cristina Altman (1998, p. 24) conceitua a 

atividade historiográfica como aquela: 

 

 

que ambiciona compreender os movimentos em história da ciência, presume, inevi-

tavelmente, uma atividade de seleção, de ordenação, reconstrução e interpretação 

dos fatos relevantes (historia rerum gestarum) para o quadro de reflexão que cons-

trói o historiógrafo. 

 

 

Essa definição nos possibilita inferir que a atividade historiográfica ocorre a partir do 

levantamento de fatos passados da construção do saber linguístico sob o olhar crítico do pes-

quisador e dentro de um contexto histórico específico. Não exatamente para analisar os fatos; 

antes, para analisar a construção dos processos por que passou e os procedimentos utilizados 

na concepção desse saber linguístico.  

Embora não sirvam como conceituação propriamente ditas, todas as contribuições 

acima levam-nos a considerar a Historiografia Linguística como ciência estabelecida no meio 

acadêmico – ganha cada vez mais adeptos no cenário acadêmico brasileiro entre estudantes e 

pesquisadores de Letras – responsável pela reescritura de fatos linguísticos do passado com 

base em princípios científicos com a intenção de, depois de descrevê-los, trazê-los à atualida-

de à luz de teorias modernas. 

 

2.2 Princípios da HL 

 

Ao referir-se aos princípios em HL, Konrad Koerner abre a discussão sobre a metalin-

guagem enquanto recurso científico fundamental ao tratamento da língua, que se converte em 

valiosa ferramenta para o pesquisador em historiografia da língua, o qual reconhece e apre-

senta o passado do homem e da língua presentes em documentos do passado, sem se olvidar 

de que ele mesmo, pesquisador, seja um homem da atualidade: 

 

 

Quando se trata de determinado assunto em Historiografia Linguística, o pesquisa-

dor não pode fugir à questão da metalinguagem, especialmente quando, ao discutir 

teorias de períodos passados, estiver ao mesmo tempo tentando torná-las acessíveis 

ao leitor do presente e tentando não distorcer sua intenção e significados originais. A 

menos que o único objetivo do historiógrafo seja colecionar antiguidades, isto é, 

descrever conceitos desenvolvidos muitos anos atrás unicamente nos próprios ter-

mos utilizados, ele será tentado a usar um vocabulário técnico moderno na sua análi-

se. Este procedimento, entretanto, tem levado a inúmeras distorções na HL, e qual-

quer historiógrafo perspicaz deve perceber as armadilhas e voltar-se para a questão 
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da metalinguagem, isto é, a linguagem empregada para descrever ideias passadas 

sobre a linguagem e a Linguística (KOERNER, 1995, p. 34 [1996, p. 59]). 

 

 

O pesquisador em HL jamais pode confundir as vitais diferenças existentes entre o 

passado e o presente, a par de cuidar dos dados e concepções do passado e buscar sua valida-

ção em pistas deixadas no próprio documento. Portanto, uma clara compreensão daquelas 

diferenças é essencial para o historiógrafo, uma vez que o modo como trabalha a metalingua-

gem determina o resultado positivo ou negativo da pesquisa. 

No intuito de desviar-se de possíveis deturpações de sentido, interferências ou mesmo 

inferências no documento em análise por causa da aplicação de teorias modernas, o historió-

grafo poderá valer-se da metalinguagem e, consoante Koerner (1996), somar a esse recurso 

três princípios, os quais devem ser repassados ordenadamente como aparato metodológico, 

garantindo a cientificidade da pesquisa historiográfica. Esse processo objetiva comparar o 

passado com o próprio passado e, depois, com o presente, para que o pesquisador em HL pos-

sa sistematicamente inferir o que o produtor do documento revela, isto é, as influências explí-

citas e/ou implícitas que venham do contexto em que tal documento fora produzido, a fim de 

que o momento sociocultural da produção do documento seja considerado durante sua inter-

pretação e assim o historiógrafo possa proceder a aproximações verossímeis com a atualidade. 

Segundo Koerner (1996): 

 

a) O primeiro princípio é o da Contextualização, que é relativo ao clima de opinião 

da época em que o documento foi produzido. Levam-se em consideração o contex-

to histórico e cultural, as concepções linguísticas, políticas, sociais e econômicas 

que circundavam a sociedade de então, o autor, o tipo, a organização, o editor, a 

capa, a tiragem, o prefácio, a introdução, o sumário, entre outros aspectos do texto. 

Esse princípio visa a dar sentido às informações consolidadas no documento sob 

análise. 

 

b) Em seguida, vem o princípio da Imanência, que concerne à sondagem de informa-

ções e à instituição de uma ampla compreensão do documento no que diz respeito 

às teorias da Linguística e às abordagens da História, ambas em circulação à época 

de sua produção, observando a materialização das concepções histórico-

intelectuais que o documento promove. Esse princípio, que produz um efeito vivi-

ficador do passado e faculta o domínio do documento, tem por objetivo fazer com 
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que o historiógrafo da língua recorde o passado sem interferir com concepções, 

dados e terminologias da modernidade durante o processo de investigação do do-

cumento eleito. Para tal, sua trajetória há que ser refeita, os fatores vigentes nos fa-

tos históricos investigados e um caráter atual deve ser impresso no documento a 

fim de que tenha vida integral novamente.  

 

c) O último princípio é o da Adequação teórica, que exige do pesquisador compre-

ender o passado a partir das pistas deixadas no documento e proceder a uma inter-

pretação desses dados registrados nele sob a perspectiva de tendências atuais, fa-

zendo com que se aproxime das teorias e terminologias da atualidade. Isso se dá a 

partir da comparação de códigos com descrições verbais; “trata-se de uma ativida-

de hermenêutica a fim de tornar os fatos do passado socialmente úteis e necessá-

rios ao homem”, afirma J.V. Nascimento (2005, p. 23). 

 

Toda a confluência dos dados extraídos do contexto e dos elementos internos da língua 

presentes no documento permitem ao pesquisador expor e evidenciar, além de estruturar as 

relações materializadas no documento. Ao mesmo tempo, essas informações colhidas servem 

como representativas de um tempo e como um caminho para a reconstituição de uma realida-

de que possa vir a ser traduzida para a ciência atual. Ao buscar informações no documento 

escrito, o pesquisador há que fundamentar-se não apenas no texto, mas no autor, nas influên-

cias implícitas e/ou explícitas, no leitor a que se destina o texto, entre outros. 

Consoante Nascimento (2005), entendam-se as “influências” em HL como o contexto 

sociocultural, as ideias políticas, culturais, os conceitos econômicos e linguísticos à época da 

produção do texto, por exemplo. Tais influências organizam-se a partir de implicações que 

surgiram das ideias e teorias veiculadas antes da e durante a produção do texto e que, de al-

guma forma, são encontradas no interior do documento e que podem ser compartilhadas a 

partir do conhecimento de mundo do historiógrafo. Tal documento configura-se um ajunta-

mento das relações de diversas influências que circulam dentro e fora dele, as quais se prolife-

ram, resumem-se e finalmente se afirmam historicamente por um ato de assimilação conscien-

te ou não do autor. 

Indubitavelmente, a organização do documento se dá no contexto cultural de uma so-

ciedade, revelando, assim, o conjunto de influências que aquele grupo social compartilhava. 

Significa dizer que, ao produzir um texto, o autor, conscientemente ou não, revela, nas suas 

ideias e teorias, suas experiências pessoais juntamente com o clima intelectual dentro do qual 
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ocorrera sua formação e onde se deu sua vivência, abarcando influências do presente e do 

passado igualmente. 

É primordial estabelecer quais sejam as primeiras influências a que o autor fora expos-

to e como elas são integradas ao documento a fim de conceber sentidos e a forma que o autor 

se aproveita delas para organizar o conteúdo de seu texto – já que as influências interferem no 

conteúdo, a par da própria língua, e revelam que essa interferência pode caracterizar a in-

fluência como ação histórica capaz de depreender do documento a memória da vida cotidiana 

de um grupo social. 

A fim de imprimir mais precisão à interpretação de um documento, é necessário ob-

servar os dados internos e os externos a ele, concomitantemente, uma vez que são interdepen-

dentes e sobrepõem o status da semelhança pura e simples e revelam as influências contextu-

ais compartilhadas. 

Jarbas Nascimento (2005, p. 26) aponta que Konrad Koerner ilustra a questão da in-

fluência na relação das ideias e teorias de autores do passado sobre estudiosos contemporâ-

neos, a saber: de Joahann Gottfried Von Herder (1744-1803) em Wilhelm von Humboldt 

(1767-1835), a de Charles Darwin (1809-1882) em August Schleicher e, por fim, a de Émile 

Durkheim (1858-1917) em Ferdinand de Saussure (1857-1913).   

De acordo com Koerner, afirma Nascimento (2005), esses autores foram apontados 

por causa das discussões teóricas que desenvolveram acerca da natureza da linguagem e que 

nos remetem a fins do século XIX e início do XX – período marcado pelo apogeu da gramáti-

ca histórico-comparativa, o que possibilitou a Saussure elevar os estudos linguísticos à cate-

goria de ciência –, quando existe uma alteração de paradigma nos estudos linguísticos. Con-

sequentemente, estudiosos contemporâneos sentem-se compelidos a descobrirem as fontes 

que influenciaram diretamente ou não as ideias e concepções de Humboldt, Schleicher e Sau-

ssure em função de suas discussões sobre a natureza da linguagem e as proposições manifes-

tadas por eles. 

É possível inferir dessa proposição de Koerner que a visão de mundo do produtor e a 

do historiógrafo são essenciais no processo de interpretação do documento, bem como as in-

fluências históricas que indelevelmente se apresentam nele. Desse modo, conclui-se que as 

ideias, os valores, os aspectos sociais, culturais e políticos, que são internalizados pelos indi-

víduos e compartilhados no grupo social, transformam-se em influenciadores não só no pro-

cesso de produção do texto, mas quando de sua interpretação e da reverberação das informa-

ções nele impressas. 
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O autor afirma ainda que as influências são mais perceptíveis em Schleicher devido ao 

seu ideário comprometido com o materialismo de Darwin. Também afirma que a influência 

darwinista conquistou seu espaço na segunda metade do século XIX por ser esta marcada por 

forte influência evolucionista, levando alguns a crerem, inclusive, que os fenômenos linguísti-

cos eram comprovadamente evolutivos, portanto, similares ao desenvolvimento do próprio 

homem. É dito que 

 

 

esta tendência à inserção da teoria linguística no interior da teoria evolucionista dos 

seres vivos contaminou as abordagens sobre a língua, reivindicando para ela o mes-

mo estatuto evolucionista determinado às espécies vivas (NASCIMENTO, 2005, p. 

27). 

 

 

Insta que a fonte primária seja a mais verossímil para verificar a influência sobre o 

produtor do texto, seja ela interna ou externa. Ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de 

mais clareza, conceituação e inclusão da influência em HL enquanto categoria de investigação 

imprescindível para a interpretação de um documento. Da mesma forma, assevera que o co-

nhecimento acerca da formação intelectual de um autor seja de suma importância para o reco-

nhecimento das ideias e teorias assimiladas por ele e do clima intelectual manifesto em seu 

trabalho. Neste sentido, cartas familiares, correspondências, histórico escolar e cursos univer-

sitários que um autor tenha feito podem servir de fontes ao historiógrafo, afirma K. Koerner 

(1995). 

Ademais, o autor declara que o estabelecimento de paralelos textuais entre teorias e 

conceitos seja necessário a par do fato de que a mais forte evidência em favor de alguma in-

fluência recebida ainda seja uma declaração explícita ao trabalho de um autor ou às suas idei-

as e concepções, como ocorre na presente pesquisa. No entanto, adverte, é mister que toda 

fonte seja constatada a fim de não incorrer no erro de apontar influências não comprováveis. 

Essas medidas, entretanto, não devem ater-se ao produtor do texto, mas ao historiógrafo, cuja 

interpretação também é passível de influências de seu cotidiano e de sua formação intelectual, 

configurando o resultado da análise de um documento uma relação entre o interno e o externo, 

entre os valores pessoais do produtor do texto e os do historiógrafo, entre o clima intelectual 

passado e o presente. Afinal, tanto o produtor quanto o historiógrafo “estão contaminados por 

diferentes influências que, associadas a outros fenômenos, interferem no processo de interpre-

tação do documento” (NASCIMENTO, 2005, p. 29). 

 

2.3 Metodologia da pesquisa em HL 



25 
 

A metodologia da HL ainda se encontra em desenvolvimento, todavia é inevitável, pe-

la consequente aproximação entre Linguística e História, a consideração da importância que o 

historiógrafo da língua deva dar aos avanços das ciências sociais. A questão mais relevante 

para a epistemologia da HL é o enfoque do objeto linguístico em si que deve ser estudado 

como fonte de conhecimento. Não que deva ser considerado como única fonte de conheci-

mento; antes, acredita-se que, para refletir a epistemologia e a metodologia da HL, é essencial 

investigar também o que não está escrito, obrigando, dessa forma, o pesquisador a criar sua 

própria metodologia. 

Koerner (1996, p. 56-57) fala da necessidade de o historiógrafo percorrer outras áreas 

da ciência: 

 

De fato, em última análise, os historiadores da ciência linguística terão de desenvol-

ver seu próprio quadro de trabalho, tanto o metodológico, quanto o filosófico. Para 

isso, um conhecimento meticuloso de teoria e da prática em outros campos revelam-

se verdadeiramente muito úteis, mesmo se o resultado for negativo, isto é, se o histo-

riador da linguística descobrir que este ou aquele campo de investigação histórica 

tem de fato pouco a oferecer em matéria de método historiográfico. 

 

 

Os princípios de que tomamos conhecimento no tópico anterior – contextualização, 

imanência e adequação – configuram parte fundamental do processo metodológico da ativida-

de historiográfica linguística. Aliado a eles, cabe ao historiógrafo, a partir de suas próprias 

motivações para desenvolver este labor, criar mecanismos que norteiem o trabalho do histori-

ador, interpretar os acontecimentos e apresentar adequadas explicações sobre eles. 

Além de seguir os princípios acima abordados, o historiógrafo também precisa seguir 

determinados passos ordenadamente a fim de alcançar a cientificidade almejada para sua pes-

quisa. São eles: a seleção do material a ser investigado, sendo essa a parte mais importante da 

pesquisa, ainda que o historiógrafo decida incluir materiais que sejam considerados não ofici-

ais; a ordenação, através da qual o historiógrafo organiza seu material cronologicamente a 

fim de estabelecer um roteiro historiográfico do período em questão; e, enfim, a reconstrução, 

por meio da qual o historiógrafo refaz o saber linguístico da época analisada aplicando uma 

elaboração crítica do período5. 

Outro fator determinante para a cientificidade da pesquisa são as fontes utilizadas. 

Elas podem ser primárias, ou seja, trata-se do uso de documentos originais que garantem a 

segurança dos passos investigativos, e podem ser secundárias, isto é, outros documentos per-

tinentes à pesquisa historiográfica. Em que pesem os valores da pesquisa, ela não deverá ser 

                                                 
5 Todos os grifos são nossos. 
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realizada a partir apenas de fontes secundárias, embora elas sejam de grande valor para o tra-

balho historiográfico. Convém salientar também que as fontes bibliográficas, primárias ou 

secundárias, são de vital importância para esse tipo de investigação linguística. 

É importante reordenar as bases da HL, para que seja consolidado seu sustentáculo 

teórico e metodológico, por causa do caráter inter e multidisciplinar de seu objeto de estudo e 

seu enredamento. Todo o conhecimento advindo da proximidade entre a Linguística e outras 

ciências sociais dá abertura a uma análise que se volta à contextualização, através da qual 

pode-se conhecer o social, o histórico e os fatos que nos possibilitam saber sobre o homem, a 

sociedade e o mundo, à familiarização com as várias práticas e teorias linguísticas, suas mu-

danças e adaptações em decurso de progressos científicos.  

Dessa forma, fica estabelecido que uma perspectiva histórica de abordagem da língua 

seja imprescindível para a HL e se vincula com a ampliação do conhecimento linguístico 

através do tempo. 
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3 A GERAÇÃO NGB 

 

O século XX foi um período marcado por transformações de natureza variada, um 

contexto que leva o Brasil a adotar novas ideias e implementar grandes mudanças, pois houve 

relevante progresso proveniente da Revolução Científico-Tecnológica como herança do final 

do século XIX, que trouxera a invenção da lâmpada, dos meios de transporte – como o auto-

móvel, o bonde e a aviação –, dos meios de comunicação – como o telefone, a telegrafia sem 

fio, a indústria fonográfica, a imprensa ilustrada, o cinema e o rádio, por exemplo. Esse pro-

gresso não somente evoluiu para o século XX, como proporcionou todas as alterações no ce-

nário político global, bem como no campo da cultura e do ensino.  

O industrialismo servira de marco para o crescimento de algumas nações, tais como a 

Inglaterra e os Estados Unidos; a primeira, que consolidava sua supremacia nessa área e a 

última, que se transformava em potência líder no mundo em termos de produção. 

Em toda a Europa, ocorreram mudanças: Impérios foram estabelecidos, nações cres-

ceram em poder, economia e influência, gerando competitividade entre si por terras, força 

militar e poder econômico. Esse clima tenso anunciava a Primeira Guerra Mundial, que eclo-

diria em 1914. Entretanto, foi na segunda metade do século XIX que as colônias da América 

Latina começaram a obter vitória e independência sobre as coroas europeias, o que fez com 

que a Europa perdesse sua preeminência de poder. Em todas as colônias, houve, mais ou me-

nos, o mesmo processo que sabemos acerca do Brasil6: independência (1822), abolição da 

escravatura (1888), proclamação da República (1889), propiciando um novo modo de pensar 

e uma forte necessidade de reafirmação da língua pátria, que já possuía enormes diferenças 

em relação ao português de Portugal. 

A arte apresentava-se em ebulição, com a consolidação da fotografia, que surgira no 

século anterior e a reflexão acerca da arte e do próprio artista. Os impressionistas marcam sua 

presença no cenário mundial e o Brasil também seria atingido pelo movimento. Importa res-

saltar que quase todos os países do mundo trilhavam os caminhos acadêmicos, com exceção 

da cidade francesa Paris, que se constituía como o laboratório das grandes inovações. 

No Brasil, em 1900, Ramos de Azevedo (1851-1928) viu concluída a construção do 

prédio que projetara anos antes – foi o primeiro prédio em alvenaria de São Paulo. Ao mesmo 

tempo, era criado o Instituto Soroterápico Municipal do Rio de Janeiro, mais tarde Instituto 

Oswaldo Cruz – por conta da invasão da peste bubônica pelo porto de Santos – e o Instituto 

                                                 
6 Os anos referidos entre parênteses correspondem ao momento em que tais eventos ocorreram no Brasil. 
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Butantã na cidade de São Paulo. Foi uma era iluminada pelo otimismo reinante desde a Pro-

clamação da República, em 1889, até que veio a Primeira Guerra, deflagrada em 1914, confi-

gurando uma ebulição profunda e fundamental para a construção de nossa identidade. 

O Brasil conseguira, no processo de sua independência, ser protagonista de um espe-

táculo sui generis no mundo moderno: passou por diversas mudanças políticas sem muito 

derramamento de sangue – para um país de dimensões continentais – nem por meio de revo-

lução social ou de adoção de identidade político-cultural estrangeira de qualquer ordem. Sua 

maior conquista, diferentemente das outras colônias, que pertenciam à América espanhola, foi 

manter a unidade linguística, cultural e política, contornando, ainda, a especificidade multirra-

cial sem se fragmentar, a despeito de toda a agitação vivida após 1870 (guerra com o Para-

guai), o fim da escravidão e a derrota do Império pelos militares. 

No campo das artes, houve investimento na criação de cenas históricas, “com o obje-

tivo de realizar a criação de um documento histórico iconográfico para o Brasil quando do 

primeiro centenário de nossa independência”, conforme assevera Pedro Cavalheiro (2010)7, 

mestre em Artes pela USP. O autor afirma que a intenção era criar uma visão heroica de nossa 

história no imaginário coletivo por meio da arte. Ao mesmo tempo, coloca-se em questão a 

verdadeira identidade cultural brasileira a partir da Semana de Arte Moderna de 1922; em 

1932, a revolução constitucionalista; em 1937, o Estado Novo; entre 1939 e 1945, a Segunda 

Grande Guerra, que marcou a história mundial com sangue e crueldade; ainda em 1945, Getú-

lio Vargas é deposto. 

Durante a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, o Brasil experimentou grandes mu-

danças na área da educação8. Antes de qualquer outra medida, em 1930, o governo criou o 

Ministério da Educação, almejando a unificação das políticas de ensino dos estados e a inte-

gração do sistema educacional, tornando o ensino padronizado em todo o território nacional, 

afirma o Prof. Dr. Fábio Pestana Ramos, doutor em História Social pela Faculdade de Filoso-

fia, Letras e Ciências Humanas, a FFLCH/USP.  

O Modernismo Brasileiro apresentou-se como um vislumbre do desejo de rompimen-

to com o passado. Naquele momento, o país passava por tempos de estabilização do sistema 

republicano, o que tornou necessário contratar mão de obra estrangeira como suprimento ao 

trabalho escravo abolido algum tempo antes. A chegada dos imigrantes nos trouxe o contato 

com novas culturas, religiões, comportamentos e raças, que se entrelaçavam com a brasileira, 

que já era uma mistura. Esse panorama fez com que o governo brasileiro tomasse determina-

                                                 
7 Disponível em: http://culturoscopio.blogspot.com/. Acesso em 27/08/2020. 
8 Consultar Anexo 2 para um pequeno cronograma dos fatos mais relevantes a esta pesquisa. 

http://culturoscopio.blogspot.com/
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das precauções em vistas à preservação do patrimônio e da hegemonia nacionais: era necessá-

rio preservar a nacionalidade e a Língua Portuguesa passou a ser vista como um símbolo da 

unidade nacional. Visando a esse fim, o ensino da língua portuguesa tornou-se obrigatório em 

todo o país, com a implementação ainda de novas metodologias, novo enfoque e novo público 

alvo. Em primeiro lugar, foram modificadas as Leis Educacionais, porém, com o forte anseio 

de tornar o sistema educacional mais moderno, nem sempre o público alvo foi realmente pri-

vilegiado. 

Assim, as reformas que a História registra para nós no campo da Educação desde o 

início da República são inúmeras, mas são infrutíferas na sua maioria, com quase nenhuma 

repercussão na prática, e o quadro na casa dos mais de 50% de brasileiros analfabetos entre 15 

anos de idade ou mais é o que Getúlio Vargas encontrou bem no centro da sala presidencial 

em 1930, de acordo com o IBGE (2003, p. 6)9. Foi a partir desse cenário que novas medidas, 

então, foram tomadas. 

O Ministério da Educação, criado pelo governo Vargas, por sua vez, também tomou 

suas medidas e uma das primeiras foi a divisão do ensino básico em fundamental – para as 

crianças de 7 a 12 anos, a ser cumprido em quatro anos, ao final dos quais o aluno precisaria 

ser aprovado em um exame de admissão para ascender ao nível seguinte – ginasial, também 

com duração de quatro anos. As crianças a partir de 13 anos e os jovens e adultos deveriam 

cursar o supletivo, que era cumprido em ritmo mais acelerado e com conteúdo simplificado, 

substituindo o ensino fundamental e ginasial juntos, no mesmo período de quatro anos. 

A unificação do conteúdo, no entanto, não foi alcançada em todos os recantos do pa-

ís, o que fazia com que professores e alunos sofressem com o insucesso na hora do exame de 

admissão. O que ocorria é que as provas normalmente eram elaboradas e corrigidas por ban-

cas compostas de professores diferentes daqueles que lidaram com os alunos nos quatro anos 

anteriores. O uso da metalinguagem não compartilhada dificultava sobremaneira a apreensão 

do conhecimento necessário para os testes de diversos fins, sem mencionar a própria diferença 

de conteúdo entre escolas, formação de professores e outros componentes que distavam o 

aluno do sucesso na hora de seu exame final, que era feito oralmente. 

O ensino médio também sofreu modificações e a formação da cidadania, antes tão 

valorizada, já não fazia parte da preocupação do governo, que passou a concentrar-se no de-

senvolvimento da personalidade e da cultura do indivíduo, preparando-o especialmente para a 

vida familiar e para a iniciação ao mercado de trabalho. 

                                                 
9 Mapa do analfabetismo no Brasil, disponível em: http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa-

do-analfabetismo-no-Brasil. Acessado em 29/08/2020. 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa-do-analfabetismo-no-Brasil
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa-do-analfabetismo-no-Brasil
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Em suma, o governo tentou mascarar o problema do acesso à educação nivelando o 

ensino por baixo e criando dois tipos de escola: uma com conteúdo mais sólido para a classe 

média e outra para os pobres, representada pelo supletivo, mais rápida e condensada, com o 

objetivo de fornecer informações básicas e formar analfabetos funcionais, ou seja, pessoas 

que reconhecessem as letras, soubessem até ler e escrever ou, pelo menos, copiar, sem se im-

portar se tivessem ou não capacidade de desenvolver o raciocínio sobre as informações que 

lhes fossem apresentadas. 

Ao mesmo tempo, em 1930, depois das mudanças estabelecidas para o ensino supe-

rior, o Brasil viu nascer suas primeiras Universidades – a primeira, em 1920, fora a Universi-

dade do Brasil, hoje conhecida como UFRJ; então, houve a criação da USP – inclusive por 

iniciativa federal e importação de mestres e doutores franceses. Em 1932, teve início o movi-

mento que veio a ser conhecido como Escola Nova e que dizia respeito a novas ideias na área 

da educação, que foram difundidas por um grupo de 26 educadores por meio do manifesto 

chamado “A reconstrução educacional do Brasil”. 

Esse movimento defendia que a educação brasileira deveria servir como ferramenta 

para a democratização e integração do país, com o papel de diminuir as diferenças econômi-

cas entre as camadas sociais. Em que pesem esses termos, seria necessária uma educação pú-

blica, obrigatória, gratuita, leiga e sem qualquer tipo de segregação – fosse de cor, gênero, 

credo, ou tipo de estudos – além de ser pensada e desenvolvida visando à exclusividade de 

cada contexto a fim de atender às necessidades locais. Sendo assim, a metodologia pedagógi-

ca e os currículos aplicados também deveriam ser adequados a cada realidade. 

Aos professores, passou-se a exigir a formação superior e não apenas o magistério. 

Os educadores responsáveis pela difusão dessas ideias ocuparam cargos importantes 

no governo Vargas e terminaram por exercer forte influência sobre a composição da Consti-

tuição promulgada em 1934, através da qual o ensino fundamental e o ginasial passaram a 

compor um único segmento chamado de “primário” – que, por sua vez, passou a ser não so-

mente um direito de todos, mas uma obrigação. 

O governo viu-se, então, diante da necessidade de construir escolas por todo o país e 

contratar mais professores, já que a demanda cresceu assustadoramente. A responsabilidade 

por manter as crianças frequentando a escola, todavia, deixou de ser das inspetorias criadas 

anteriormente também para esse fim, que continuaram a existir, para ser dos pais. Essa foi a 

forma que o governo encontrou para fugir dos gastos para os quais não estava preparado: o 

governo não tinha condições econômicas de fornecer educação gratuita e obrigatória a todos. 

Levando-se em consideração que a realidade de muitos locais à época não permitia que os 
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pais deixassem de usar mão de obra infantil para o sustento da família, o governo encontrou 

uma forma de colocar a culpa nos pais pela falta de educação escolar das crianças.  

A partir da Constituição de 1937, o ensino tecnicista foi retomado e o ensino médio 

profissionalizante foi criado centrado na educação industrial, comercial e agrícola, no mesmo 

período do supletivo10 – dois anos. O colégio normal permanecia. Esse quadro era resultado 

da presença de multinacionais no país, além do poder de consumo da classe média, que exigia 

mão de obra qualificada para a operação de máquinas. Pela primeira vez, diante da realidade 

de mão de obra limitada, a classe operária se encontrava mais forte e começou a exigir acesso 

ao nível superior de ensino. Da mesma forma, o sistema educacional do Brasil, que até então 

privilegiava sobremaneira a elite, viu-se diante da urgente necessidade de mudanças e ade-

quação, já que emergia diante de si uma classe média ascendente, que exigia não mais receber 

um ensino de segunda categoria, mas um que lhe proporcionasse iguais condições de ingresso 

aos cursos superiores. 

Como não havia vagas suficientes nas Universidades e a expansão do quadro de aces-

so ao ensino superior em curto prazo era impossível, o governo fez novas modificações com 

vistas a direcionar todo o ensino para a preparação para o vestibular, no intuito de que alunos 

de colégios públicos e privados tivessem chances iguais de disputa. Essa medida fez com que, 

pela primeira vez, na história, o ensino público brasileiro apresentasse mais qualidade que o 

ensino privado, não obstante o fato de que não se oferecia mais cultura geral nem formação da 

cidadania nos currículos escolares. 

Os professores tiveram salários melhorados e melhores condições de trabalho e carrei-

ra. Toda essa melhoria, portanto, acabou por atrair profissionais de nível superior para o giná-

sio e para o colégio, enquanto o ensino fundamental ficou a cargo dos professores com forma-

ção apenas no magistério. 

Em 1942, o governo instaura nova reforma educacional e o ensino foi dividido em 

primeiro, segundo e terceiro graus. O primeiro grau foi dividido em primário e ginásio, ambos 

com quatro anos cada, e os professores ginasiais deveriam ter curso superior. 

O supletivo continuou a existir, porém com menos vagas e menos incentivo pecuniá-

rio, o que acarretou uma acentuada queda de qualidade de ensino. 

O segundo grau correspondia ao ensino médio, permanecendo a divisão entre nor-

mal, magistério e profissionalizante – os dois últimos serviam para introduzir o aluno imedia-

tamente no mercado de trabalho; somente o colegial normal dava acesso ao terceiro grau, ten-

                                                 
10 No caso do supletivo, eram dois anos para cada segmento. 
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do sido dividido entre clássico (voltado para as áreas humanas, como Letras e Direito) e cien-

tífico (voltado para as áreas exatas e de saúde, como Engenharia e Medicina), com duração de 

três anos cada.  

De acordo com Fábio Pestana Ramos (2011), num determinado momento, viu-se que 

90% dos alunos que chegavam ao segundo grau optavam pelo colegial científico11 e a reforma 

considerou atingido o seu objetivo: o acesso ao nível superior tornara-se mais democrático a 

despeito de que a maior parte da população permanecesse analfabeta, já que a reforma de 

1942 deixou de dar prioridade à alfabetização para atender a demanda das crescentes massas 

urbanas, praticamente abandonando a área rural. Essa tendência acarretou a exploração mais 

acentuada da mão de obra infantil no campo e o controle de poucos proprietários sobre a 

grande massa sem educação escolar. 

Esse sistema educacional permaneceu enquanto durou a Era Vargas, sob a simpatia 

das massas urbanas, tanto a elite quanto as classes mais baixas, configurando um cenário em 

que os filhos da classe média passaram a frequentar mais as escolas públicas que as privadas, 

reservadas para os alunos que não conseguiam acompanhar o ritmo do ensino oferecido pelas 

escolas públicas. No que concerne as escolas privadas, estas começaram a especializar-se no 

ensino pré-primário como forma de sobrevivência, já que o governo não oferecia esse tipo de 

serviço. 

Com o final do governo Vargas, uma nova Constituição foi promulgada e algumas 

mudanças foram instauradas no sistema educacional, cuja estrutura propriamente dita não fora 

modificada – a gratuidade e obrigatoriedade, por exemplo, permaneceram. Todavia, o índice 

de analfabetismo, que já era vultoso, continuou a crescer e o exame de admissão deixou de ser 

do primário para o ginásio e passou a ser para o ingresso no segundo grau. Isso era uma mos-

tra de que os governos populistas que o país teria priorizariam o acesso ao primeiro grau em 

detrimento do segundo. 

Ao mesmo tempo, o ensino profissionalizante recebeu sua cota de importância e, 

com a aprovação de uma série de leis, promulgadas a partir de 1949, tornou-se semelhante ao 

ensino normal e tanto o profissionalizante quanto o magistério também passaram a permitir o 

acesso ao terceiro grau mediante aprovação no vestibular. 

Dentro das salas de aulas, os professores de língua portuguesa estavam completa-

mente cônscios da distância intelectual existente entre as escolas por todo o território nacio-

nal; linguistas e gramáticos percebiam as mudanças trazidas pelo desenvolvimento de ciências 

                                                 
11 Conteúdo disponível em: http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2011/06/educacao-no-brasil-na-primeira-

metade.html. Acessado em 29/08/2020. 

http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2011/06/educacao-no-brasil-na-primeira-metade.html
http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2011/06/educacao-no-brasil-na-primeira-metade.html
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como a Linguística, a Filosofia e a História; e todos os segmentos envolvidos no processo 

educacional demonstravam sua preocupação com o ensino do idioma e a verificação de seu 

conhecimento nos diversos testes a que os alunos eram submetidos. 

Um personagem de capital importância na história da NGB foi o Colégio Pedro II, 

palco da concepção do texto oficial. Fundado em 2 de dezembro de 1837, recebeu esse nome 

em homenagem ao Imperador, que ainda era um menino. Sua primeira unidade continua em 

atividade até os dias de hoje no centro da cidade do Rio de Janeiro. Seu programa de ensino, 

até a metade do século XIX, era o modelo educacional que os colégios da rede privada se-

guiam, valendo-se dessa semelhança para reivindicar seus certificados junto ao Ministério da 

Educação. Na década de 1950, a procura por vagas na instituição era tão vultosa, que foi ne-

cessário ampliar o número de vagas e expandir o colégio.  

Tido como colégio padrão, desde a sua fundação, contou com corpo docente de re-

nomados professores, tais como José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco 

(1845-1912), Euclides da Cunha (1866-1909), Manuel Bandeira (1886-1968), Aurélio Buar-

que de Holanda (1910-1989) e todos os signatários da NGB, inclusive os assessores, com ex-

ceção de Cândido Jucá (filho). Esses professores também lecionavam nas poucas universida-

des existentes, eram filólogos e linguistas de renome, estudiosos da língua e não foi estranho 

quando o Ministro da Educação buscou esta instituição para formar a Comissão para a NGB. 

Proeminente também era seu valor enquanto centro acadêmico de humanidades – du-

rante algum tempo, o Colégio Pedro II formou bacharéis em Ciências e Letras, que seguiam 

diretamente para o ensino superior.  

Naquele tempo, o público estudantil era bem menor que o atual e o público universi-

tário, então, era quase ínfimo em relação ao dos nossos dias. Entretanto, já existiam até uni-

versidades – em 1920, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro que, por mudança institu-

cional, foi chamada de Universidade do Brasil tempos depois, juntamente com a Universidade 

do Distrito Federal e, dessa fusão, a instituição, hoje, é conhecida como Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. As faculdades já existiam de forma isolada em alguns pontos do território 

nacional desde o século XIX, mas, ainda assim, o ensino médio – o Clássico – passava por um 

momento de grande prestígio no cenário da história da educação brasileira. 

Por isso mesmo, grandes linguistas e filólogos, além de lecionarem nas faculdades e 

universidades, aplicavam-se também à docência do ensino secundário, o que, na verdade, foi 

um fator determinante para que se preocupassem com a unificação da nomenclatura gramati-

cal, já que conviviam com os problemas da diversificação nessa área, os quais ficavam bas-

tante evidentes durante os exames orais finais dos alunos das diversas escolas. 
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O valor que se dava às questões acadêmicas no Brasil era de tamanha importância, 

que o próprio Presidente da República designou a comissão que trataria da nomenclatura gra-

matical – ainda que tenha sido indicada pelo Ministro da Educação e Cultura – fato que talvez 

não ocorresse hoje, tempo em que se dá muito mais valor às questões ligadas à economia e à 

política em si. Ao tomar a decisão pelos nomes que assinariam o grande projeto da língua 

portuguesa naqueles dias, o Ministro recorreu imediatamente ao corpo docente do Colégio 

Pedro II, visto que modelo e referência de ensino, não ficava aquém sequer das instituições de 

ensino superior. 

Esses mesmos professores que lecionavam também nas faculdades e universidades, 

travavam contato direto com outros grandes nomes da filologia e da linguística, como Joa-

quim Mattoso Câmara Jr. (1904-1970), Sousa da Silveira (1883-1967), Evanildo Bechara, 

Gladstone Chaves de Melo (1917-2001) e, com toda a divergência intelectual existente na 

época, houve um esforço conjunto em busca da unificação e simplificação gramatical. 

Com o passar do tempo, o ensino superior ganhou mais proeminência e hoje os gran-

des linguistas e filólogos encontram-se lecionando nesse segmento e ignoram, no mais das 

vezes, o que ocorre nos ensinos fundamental e médio, já que saem da graduação e vão direto 

ao mestrado e doutorado, sem travar contato com as salas de aula iniciais. Isso os afasta e 

muito da real necessidade que se enfrenta hoje em relação à metalinguagem utilizada no ensi-

no gramatical da língua portuguesa, sem mencionar as influências dos vários segmentos lin-

guísticos que vêm surgindo desde a década de 1970, pelo menos, como a Sociolinguística, o 

Pragmatismo, o Funcionalismo, a Análise do Discurso, entre outros. 

Nada obstante, o Colégio Pedro II continua apresentando muito valor no quadro da 

educação brasileira, tendo expandido, ao longo do tempo, suas unidades para outros pontos do 

Rio de Janeiro, aberto as portas para o público discente feminino e mantido um corpo docente 

da mais alta qualidade. Até os dias de hoje, mantém o status de colégio com ensino de refe-

rência de qualidade no Brasil, com lista proeminente de ex-alunos que inclui três Presidentes 

da República – Rodrigues Alves (1848-1919), Hermes da Fonseca (1855-1923) e Washington 

Luís (1869-1957). 

Foi nesse cenário político, socioeconômico e cultural que a Geração NGB foi conce-

bida, mas para saber acerca disso, precisaremos avançar um pouco mais. 

 

3.1 A pesquisa e o ensino de português na primeira metade do século XX  

A primeira metade do século XX herdou importantes concepções que passaram do 

racionalismo dos séculos XVII e XVIII, que reforçou a ligação entre a linguagem e o pensa-



35 
 

mento, considerando imperfeito tudo o que estivesse fora desta concepção de língua – o ensi-

no da língua era voltado à análise de sua estrutura, apegado à nomenclatura, até a constituição 

da Linguística enquanto ciência, configurada pela observação e descrição de um modelo esta-

belecido como correto pelos estudiosos e dos paradigmas advindos desse modelo – ao estrutu-

ralismo do século XIX. 

O Romantismo, movimento literário que, na segunda metade do século XIX, fez-se 

valer tanto em Portugal como no Brasil, é considerado o acontecimento espiritual de maior 

relevância na modernidade do mundo ocidental. No entanto, em 1870, o Brasil está em guerra 

com o Paraguai e o Imperador dedica todos os esforços do país, inclusive no campo intelectu-

al, a esse conflito. Ao mesmo tempo, na literatura, começa a surgir a figura do herói nacional. 

Num momento de conflito como aquele, a necessidade de união era patente e, mais uma vez, a 

língua portuguesa precisa se fortalecer e, para isso, desta vez, segue os cursos naturais que a 

necessidade impõe. 

Observar esse momento em que o Romantismo se faz valer tanto em Portugal como 

no Brasil leva o pesquisador atento a perscrutar os documentos de Maximino Maciel (1866-

1923), autor representativo do período, levando em consideração os fatores linguísticos e ex-

tralinguísticos que marcam o modelo centrado no progresso por acumulação, bem como a 

descrição e a explicação dos conteúdos de doutrina, inseridos em um contexto histórico-

científico, fator motivador de estudo da Historiografia Linguística, servindo de testemunha 

externa de uma realidade social apresentada pelas concepções e práticas linguísticas. 

O objetivo desse autor era “romper a velha tradição, quebrando os moldes da grama-

ticografia” existente, para, enfim, afirmar que sua obra, conquanto bem aceita, apresentava 

“muitos defeitos, devido à transição em que se achavam as doutrinas de então” (BASTOS, 

BRITO E HANNA, 2006, p. 72). Afirmava também que todo professor deveria dosar a maté-

ria aos alunos e, com isso, demonstrava sua postura de observar tão somente os fatos da lín-

gua. Quanto a esta, o autor considerava que, por si só, sendo viva, a língua já apresentava di-

versidade de usos e aspectos, determinados pelas circunstâncias concretas da comunicação 

linguística. Em relação à sua Grammatica Descriptiva (1894), confessou que se encontrava 

conforme o progresso da linguística contemporânea de então e que não era cópia de nenhum 

trabalho anterior, visto que Maciel era extremamente comprometido com o magistério. 

No campo científico, vimos que foi a partir do século XIX que os estudos linguísti-

cos começaram a se desvincular da tradição gramatical e a desenvolver metodologias próprias 

e mais específicas, encaminhando-se para a Linguística Moderna, embora o ensino da língua 

continuasse vinculado ao tradicionalismo gramatical. Esse momento revela a predileção pela 
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comparação entre as línguas na busca da dedução dos princípios gerais de sua organização a 

fim de encontrar um elemento comum que pudesse explicar sua natureza. A gramática históri-

co-comparativa (inaugurada no Brasil por Júlio Ribeiro (1845 – 1890)) apropria-se do estudo 

das unidades lexicais, sonoras e gramaticais das línguas. O estruturalismo, apresentado por 

Humboldt e Saussure na Europa e por Edward Sapir (1884-1939) e Leonard Bloomfield 

(1887-1949) nos Estados Unidos, iniciou o estudo sincrônico da língua, mantendo o foco em 

sua estrutura,  

 

 

[...] a partir do princípio de que todo significado se estabelecia pela oposição entre 

os elementos do sistema. Suas contribuições no campo da fonologia são inquestio-

náveis e, na sintaxe, estabeleceu classes de palavras mais bem definidas que as pro-

postas pela gramática tradicional por meio das análises em constituintes imediatos 

(Harris, nos Estados Unidos) e da formulação de regras sintagmáticas, que decom-

punham os enunciados com o objetivo de descrever a estrutura da oração (SPE-

RANÇA-CRISCUOLO, 2014, p. 21). 

 

 

A história mostra que, mesmo não havendo ensino básico no Brasil no período colo-

nial, o ensino da língua portuguesa em território nacional, desde aqueles tempos, era reserva-

do às camadas privilegiadas da sociedade: como o português era a língua privilegiada12 (não a 

dominante) da era colonial, os filhos da elite aprendiam a ler e a escrever com os jesuítas, 

porém, sem nenhum componente curricular estabelecido e, uma vez alfabetizados, imediata-

mente passavam a estudar a gramática latina por meio de livros escritos na Roma Antiga. Essa 

realidade não mudou muito nem mesmo após a Reforma Pombalina no segmento educacional 

– embora os alunos permanecessem estudando português após a alfabetização, a língua conti-

nuou sendo relegada ao posto de vulgar e de esteio para o ensino da língua latina, que era con-

siderada culta. 

O ensino da língua nacional passou, então, por etapas de aceitação e consolidação até 

a criação da cadeira de professor de Português nas Universidades do Império, a criação de 

centros de transmissão do saber, como a Biblioteca Real e o Liceu de Artes, por exemplo, a 

adoção do português e sua literatura no currículo do ensino secundário (o Liceu) e, com o 

passar do tempo, o Colégio Pedro II incluiu a ortografia no rol de disciplinas obrigatórias a 

despeito de ainda não existir qualquer acordo ortográfico lusófono. 

                                                 
12 O primeiro fato político linguístico na história do Brasil data de agosto de 1758, quando o então futuro Mar-

quês de Pombal elaborou uma série de medidas com vistas a integrar os índios da América à sociedade colonial 

portuguesa e, para tanto, obrigava o uso da língua portuguesa ao mesmo tempo que proibia a língua guarani, 

entre outras medidas. Tal fato, entre outros, foi determinante para a escolha da língua portuguesa como idioma 

oficial do Brasil. Para mais detalhes sobre o tema, consultar o artigo “O projeto pombalino de imposição da 

língua portuguesa aos índios e a sua aplicação na América meridional”, de Elisa Frühauf Garcia (constante nas 

referências bibliográficas). 
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Vale ressaltar que o interesse pelo idioma nacional, no entanto, só teve lugar na esco-

la secundária porque passou a ser exigido como preparatório para os exames de ingresso aos 

níveis seguintes – o vestibular, por exemplo – durante a Era Vargas. Foi esse fato que fez com 

que um grupo de linguistas brasileiros, ligados ao Colégio Pedro II, desenvolvessem a grama-

tização brasileira da língua portuguesa a fim de preencher o vácuo de um programa específico 

para os exames preparatórios. 

Cada vez mais, ao longo da história, estabeleceu-se o direito dos brasileiros à inde-

pendência linguística, pelo próprio fato de a língua materna seguir um desenvolvimento natu-

ral e incoercível no país, com características absolutamente peculiares, que revelavam e reve-

lam sua distância do português de Portugal. Seguir estritamente as normas da língua portu-

guesa de Portugal no processo de ensino-aprendizagem definitivamente passa a ser visto, en-

tão, como a mutilação de ideias e sentimentos nacionais brasileiros bem como a sujeição do 

espírito patriota a um servilismo que já não cabia mais.  

Ao mesmo tempo, a questão de política linguística de dominação é de extrema signi-

ficação, observada através do ensino da norma “culta” da língua portuguesa nas escolas, fa-

zendo referência contundente à necessidade que a história revelara anteriormente: manter os 

ideais republicanos a todo custo, incluindo o fato de delegar a poucos, a saber, os filhos da 

elite, que tinham condições de frequentar a escola secundária, o direito ao poder, que só pode-

ria exercer aqueles que tivessem acesso ao padrão considerado culto da língua materna. 

A forma de se ver a gramática, desde os idos da Idade Média, era como arte e técnica 

capaz de possibilitar o aprendizado de um idioma – primeiro o latim e, após o Renascimento, 

as línguas maternas em geral (NOGUEIRA & NOGUEIRA JR., 2006, p. 26). 

O século XX foi alcançado pela tradição greco-latina de composição das gramáticas 

– bem como podemos observar que o mesmo ainda ocorre no século XXI, tempo em que o 

caráter normativo do ensino na língua materna, a manutenção da prescrição das regras e o 

cuidado com a descrição do “uso vivo da língua” permanecem no Brasil, haja vista o reconhe-

cimento de que o uso determina as regras. 

A proliferação de gramáticas, desde os tempos do Renascimento, fazia com que esses 

manuais fossem considerados ferramentas capazes de trazer simplicidade e clareza para os 

alunos e para os professores. Essa intenção (pelo menos) não modificou com o tempo e as 

últimas décadas do século XIX assim como as primeiras do século XX configuram-se como 

um tempo de transição entre um modelo gramatical clássico (da gramática greco-latina), de 

natureza filosófica e uma nova perspectiva linguística, de natureza científica, que permanece 

até os dias atuais. Cabe ressaltar que os autores geralmente mantinham-se a par das transfor-
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mações filosóficas europeias, o que tornou possível inserirem as ideias que moviam o mundo 

moderno em suas obras. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, duas correntes filosóficas norte-

avam o pensamento humano, a saber, o nacionalismo e o liberalismo. O sentimento de nacio-

nalidade trouxe à tona a predileção por tudo o que fosse genuinamente brasileiro, incluindo as 

coisas populares; já o liberalismo revelava um homem sedento por reformas e orgulhoso de 

seu ego. 

No campo da ciência, o darwinismo dá continuidade à teoria do evolucionismo, apre-

sentando a teoria da seleção natural – A Origem das Espécies – cujos princípios básicos inclu-

em a seleção feita pela natureza entre os seres a fim de privilegiar os mais fortes e eliminar os 

mais fracos antes mesmo da procriação. 

Também as pesquisas no campo da Química, da Física, da Biologia e da Medicina 

dão novo norte ao comportamento do homem europeu e, mais tarde, ao do brasileiro, os quais 

encontram-se sob as influências das ideias filosóficas, científicas e políticas capazes de trans-

formar seu modo de ver e de lidar com a realidade, então mais crítica, objetiva e participante, 

ao mesmo tempo que menos romântica e idealizada, com a valorização do que fosse passível 

de observação e análise e rechaçando a vontade de Deus e a do homem. 

Entretanto, não se pode deixar cair no esquecimento que não há uma verdade absolu-

ta: todo movimento cultural pode ser dominante, mas não é globalizante; apenas é relacionado 

ao pensamento de um grupo de pessoas (influenciador de alguma forma) que age em determi-

nados tempo e espaço. 

Juntamente com o materialismo e o cientificismo do final do século XIX, pode-se 

constatar a insatisfação gerada pelo grande progresso da ciência e da tecnologia, que não con-

seguiu abafar a crise por que passava a população mundial numa atmosfera de pessimismo e 

intranquilidade. No Brasil, os fatos já suprarrelacionados – abolição da escravatura, procla-

mação da República, entre outros – configuram uma época conturbada, que, afinal, atinge o 

mundo todo. Fortes sinais de insatisfação e da necessidade de modificações são a Primeira 

Grande Guerra e a Revolução Bolchevista, por exemplo. 

No início do século XX, no Brasil, o cientificismo fazia-se presente na maioria das 

obras em circulação e o país sentia a necessidade, então, de gramáticas que fizessem referên-

cia direta ao ideal nacionalista republicano (1907 – República Velha), seguindo sua política 

ideológica: ensinar os bons costumes europeus e adentrar, na escola brasileira, por meio da 

gramática expositiva, os mecanismos da pedagogia alemã.  
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Essa postura republicana apresenta critérios para os Programas Oficiais de Português, 

que é bom lembrar, não eram acessíveis a todos, mas aos homens detentores do poder, fato 

que, à época, fazia-se primordial para a consolidação dos ideais republicanos. Um forte obje-

tivo dessa nova postura era tornar ainda maior o valor da língua culta e isso só se daria por 

meio do ensino aos filhos da classe mais alta. 

Na opinião do célebre filólogo João Ribeiro (1860-1934), a capacidade daquele que 

usa um idioma de demonstrar competência e habilidade no uso padrão da língua é que confi-

gura seu domínio e tal padrão é estipulado de acordo com a norma culta. No caso da língua 

portuguesa, cujo léxico apresenta contribuições do germânico, do latim e do grego, do árabe, 

do italiano, do francês, do alemão e do espanhol, entre outros, no Brasil, ainda contaria com 

contribuições das línguas afro e das indígenas. 

Em 1919, Manuel Said Ali [Ida] (1861-1953) inaugura uma nova época com a publi-

cação de sua gramática, que não partia do latim para chegar ao português, mas do português 

arcaico para chegar ao português moderno. Foi a primeira crítica contundente sobre o tipo de 

ensino de língua portuguesa que era transmitido nos bancos das escolas secundaristas. No 

entanto, somente após a publicação da Gramática Histórica de Ismael Coutinho (1900-1965), 

no final da década de 1930, é que a visão histórica do ensino de língua portuguesa inaugurada 

por Said Ali começou a ser valorizada. Com efeito, depois desses eventos, Souza da Silveira 

publicou Lições de Português, em que apresentou críticas ao “dogmatismo purista” da língua 

e valorizava as formas correntes do falar e o regionalismo independentemente de não estarem 

de acordo com os preceitos normativos acatados à época. Era uma forma de observar a força 

que somente o povo possui de transformar uma língua e criar novas formas de dizer, posto 

que a linguagem é uma marca imutável sobre a qual os escritores não têm nenhuma ação a 

não ser o registro por meio da escrita. Dessa forma, perpetua-se a língua que, por meio do uso, 

pode ser modificada pelo falante e eternizada pelo escritor. 

Em 1940, o quadro que se apresentava no ensino de língua portuguesa no Brasil era 

composto por professores que estabeleciam seus próprios planejamentos, decidiam o que era 

importante ensinar e a forma como ensinar. Filólogos e linguistas à época, diante desse cená-

rio, perceberam a necessidade de publicação de gramáticas que pudessem nortear o ensino da 

língua materna, com o intuito de promover o (re)conhecimento das regras de funcionamento 

desse registro prestigiado a fim de desenvolver as habilidades de ler, escrever e falar correta-

mente.  

Não foi esta a medida que alcançaria a solução para a questão levantada, afinal ainda 

havia muitas diferenças entre as boas gramáticas publicadas. Essas diferenças, todavia, seriam 
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creditadas ao avanço da Linguística ao longo do século XX, a qual combatia uma visão redu-

cionista dos fatos da linguagem que considerava desvio tudo o que não seguisse as normas e 

preceitos previamente estabelecidos. A isso, João Ribeiro chamaria “excesso de didatismo”, 

enquanto Rodolfo Ilari (1987, p. 06) comenta que: 

 

as gramáticas tradicionais, sobretudo em suas versões escolares, veiculam uma visão 

empobrecida das habilidades dos falantes de uma língua historicamente dada, e ser-

vem ao propósito de manter uma estratificação sociolinguística tão rígida quanto 

possível. (ILARI, 1987, p.06) 

 
 

Uma década depois, Mattoso Câmara publica novos verbetes, termos e conceitos 

gramaticais, tentando dar conta de tudo o que estava espalhado pelas salas de aula de Portu-

guês. Sua iniciativa, juntamente com outros acontecimentos importantes, com certeza, serviu 

como a inspiração de que o governo necessitava para incumbir aquele grupo de gramáticos e 

linguistas da tarefa de padronizar os termos técnicos a serem usados uniformemente em todo 

o território nacional no ensino da língua.  

Assim, em 1959, a NGB foi instituída por meio de uma portaria13. Essa nomenclatura 

continua em vigor, apesar de todas as críticas recebidas e da carência de revisão. No entanto, a 

fim de diminuir a rudeza em relação à questão, levamos em consideração o clima intelectual 

de cada época para assumirmos tal carência atualmente sem desmerecer todo esforço empre-

endido à época de sua implementação. 

 

3.2 Gramáticos da Geração NGB 

 

Nos termos de Stephen Murray (1994), o “exemplar” des-

fruta do reconhecimento de seus trabalhos pela comunida-

de científica de sua época. São parâmetros para avaliar a 

notoriedade de um “exemplar” as homenagens a ele pres-

tadas por colegas e as premiações a ele concedidas por 

instituições renomadas.  

 

(HACKEROTT, 2008)14 

 

A NGB veio a público em 1959 como tentativa de resposta ao caos em que se encon-

trava o ensino da língua portuguesa no Brasil, especialmente no âmbito da gramática descriti-

va: os especialistas, gramáticos e filólogos, muitas vezes, divergiam acerca da nomenclatura 

dos fatos linguísticos bem como dos conceitos que deveriam orientar os estudos da língua; os 

                                                 
13 Ver anexo 1 = Portaria nº 36, de 28 de janeiro de 1959. 
14 Do texto “As lições de Said Ali (1861-1953): uma abordagem historiográfica”. In: BASTOS, Neusa; PALMA, 

Dieli. História Entrelaçada 2, conforme referências bibliográficas. 
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professores ora encontravam-se imersos em plena confusão, ora em pura perplexidade; quanto 

aos alunos, estes estavam totalmente perdidos entre conceitos, designações, classificações e o 

que deveriam aprender para serem bem sucedidos nos testes que careciam enfrentar. 

Se a NGB pôde trazer alguma ordem sobre esse caos, não foi com pouco trabalho por 

parte dos integrantes do grupo de especialistas responsáveis por sua elaboração. Os gramáti-

cos apontados aqui como representantes da Geração NGB foram escolhidos dentre tantos que 

muito bem poderiam fazer esse papel por serem todos pertencentes a épocas anteriores à insti-

tuição da NGB, por serem relevantes no contexto nacional desde o seu tempo até os dias de 

hoje, por seu trabalho intencional de manutenção da unificação do idioma nacional e por pro-

duzirem obras que servem de referência para sucessores com conhecimento linguístico sufici-

ente para a abertura de novas perspectivas. 

Suas obras tiveram largo uso nas escolas de todo o país e essa declaração é corrobo-

rada pelo número de edições de cada uma. Da mesma forma, acreditamos que o conhecimento 

acerca da vida e da formação acadêmica desses homens, além de um olhar geral sobre suas 

obras e a análise das gramáticas selecionadas poderão responder a muitos de nossos questio-

namentos. 

Durante a elaboração do texto da NGB, os renomados especialistas que a ela se dedi-

caram, diversas vezes, tiveram que abrir mão de uma ou outra opinião pessoal a fim de cessar 

as inúmeras divergências que surgiram no processo – ora devido ao desenvolvimento dos es-

tudos linguísticos à época, ao declínio de conceitos, às alterações nas perspectivas de cada um 

e, sem dúvida, a imprecisões no campo da terminologia que persistiam em subsistir. Essa pos-

tura de abnegação foi adotada em prol de um bem maior: o ensino eficaz da língua portugue-

sa. Era isso que os especialistas quiseram promover e é o que professores de português dese-

jam até hoje.  

Não obstante o fato de que nem todos foram tão abnegados assim, o trabalho ficou 

pronto e hoje importa-nos saber esses homens com mais consideração, conhecer sua formação 

pessoal e acadêmica a fim de compreender suas escolhas e posicionamentos que acabaram por 

contribuir num capítulo tão marcante da história do ensino de nosso idioma. Afinal, como 

assertivamente afirma Domício Proença Filho na apresentação do livro Nomenclatura Grama-

tical Brasileira – 50 anos depois15, do Professor Claudio Cezar Henriques (2009, p. 10), “no-

mes e conceitos ajudam efetivamente a compreender fatos e teorias. Iluminam a condução do 

ensino da língua. Fundamentam a necessária adoção de uma política de linguagem (...)”. 

                                                 
15 HENRIQUES, C.C. Nomenclatura Gramatical Brasileira – 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 

2009. 
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3.2.1 O professor Carlos Henrique da Rocha Lima 

 

Guiado por superiores anelos de bem servir o ensino do 

idioma nacional, estamos certo de que entregamos à moci-

dade estudiosa do Brasil um livro realizado com dedicação 

e probidade16  

 

(ROCHA LIMA, 1957) 

 

Começamos, então, com o Professor Rocha Lima, como era mais comumente conhe-

cido: Carlos Henrique da Rocha Lima nasceu a 22 de outubro de 1915, na cidade do Rio de 

Janeiro, capital da República naqueles dias. Cursou o primário numa importante e prestigiada 

escola particular de sua época, o Externato do Sagrado Coração de Jesus, em São Cristóvão. 

O curso secundário foi feito num período de cinco anos no Internato (atualmente extinto) do 

Colégio Pedro II. No sexto ano, passou a frequentar o Externato desse Colégio. Em 1935, 

formou-se Bacharel em Ciências e Letras e, mais tarde, graduou-se Doutor em Letras pela 

Universidade Federal Fluminense, onde tornou-se livre-docente de língua portuguesa. 

Já no ano de 1936, iniciou sua carreira no magistério após ser aprovado em concurso 

público pela Prefeitura do Distrito Federal, disputando com candidatos de grande importância, 

tais como Antônio Houaiss (1915-1999) e Sílvio Elia (1913-1998). Foi nomeado professor de 

português, latim e literatura do Ensino Técnico-Secundário, a ser cumprido, nos idos de 1938, 

na Escola Visconde de Cairu; mais tarde, em 1941, trabalhou na Escola Paulo de Frontin e, 

em 1947, começou a lecionar, por merecimento, no Instituto de Educação, formando, então, 

outros professores. Neste mesmo ano, a convite de Guimarães Rosa (1908-1967), passou a 

ocupar a cátedra de língua portuguesa no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações 

Exteriores, formando uma geração de diplomatas de nosso país. 

Mais ou menos por esses dias, o professor Rocha Lima passa a integrar a Missão 

Cultural ao Uruguai, em cumprimento de Convênio Internacional. Em outras ocasiões, tam-

bém divulgou a cultura brasileira em terras estrangeiras, sendo, inclusive, no período de 1962-

1964, diretor da Casa do Brasil no Reino Unido. 

Retornou ao Colégio Pedro II, onde estudara, em 1956, agora como catedrático do 

idioma pátrio e de literatura, por ter sido aprovado em primeiro lugar em concurso de títulos e 

provas. Essa instituição de mais de 180 anos, onde o professor Rocha Lima ocupou duas cáte-

dras de literatura brasileira – vagas que ocorreram por ocasião do falecimento de Álvaro Lins 

(1912-1970) e pela aposentadoria de Afrânio Coutinho (1911-2000), reconheceu-o como pro-

                                                 
16 Do pórtico à segunda edição de sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha Lima, em 1957. 
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fessor emérito. Além disso, o professor Rocha Lima contribuiu por diversos anos para o cres-

cimento e fortalecimento da Instituição, tendo integrado o Conselho de Curadores e o Conse-

lho Departamental, a par de chefiar o Departamento de Português e Literatura. Ainda no Co-

légio Pedro II, Rocha Lima foi elevado ao posto de diretor do antigo Internato e presidente da 

Congregação de Catedráticos, ao lado de antigos mestres seus. 

Suas atividades são extremamente vastas e significativas tanto nas salas de aula 

quanto fora delas, pois esteve a serviço do magistério e da língua portuguesa a todo tempo. 

Lecionou no ensino secundário e no superior – ensinou na Faculdade de Humanidades Pedro 

II, na Escola de Aeronáutica dos Afonsos, nos Cursos de Aperfeiçoamento de Professores do 

Instituto de Educação, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universida-

de Santa Úrsula. Ocupou, também, cargos de administração escolar tanto no Brasil – foi dire-

tor do Colégio Pedro II [Internato] e diretor do Departamento de Educação Técnico-

Secundário, do Instituto de Pesquisas Educacionais e da Escola Técnica Sousa Aguiar – quan-

to no estrangeiro – diretor da Casa do Brasil, na Grã-Bretanha – e ainda responde por uma 

imensa lista de livros didáticos, os quais exerceram larga influência nos rumos do ensino de 

língua portuguesa no Brasil, ensaios doutrinários, teses de concursos, entre outros em sua 

obra.  

Sem pretensão de esgotar a lista de contribuições que este gramático e filólogo nos 

deixou, posto que dedicou até seu último suspiro ao serviço à língua portuguesa, citamos que 

“pertenceu a órgãos colegiados federais, como a Comissão Nacional do Livro Didático, o 

Conselho Nacional do Serviço Social e o Conselho Consultivo da Fundação Casa de Rui Bar-

bosa”17, tendo ainda atuado como examinador em concursos para professor titular e livre-

docente em diversas universidades federais. Além de tudo isso, ainda foi Membro da Acade-

mia Brasileira de Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Filologia, da Sociedade de 

Estudos Filológicos de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, entre outras 

instituições voltadas à divulgação da língua portuguesa. 

Em 1982, ao se aposentar, foi condecorado com a láurea de Cidadão Benemérito pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tal condecoração lhe fora conferida por 

unanimidade pelos relevantes serviços prestados à educação e à cultura. Três anos mais tarde, 

também por unanimidade, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu-lhe a Medalha de 

Mérito Pedro Ernesto – homenagem mais importante concedida a pessoas que se destacaram 

na sociedade brasileira ou internacional. A par desses preitos, Rocha Lima possuiu as seguin-

                                                 
17 De acordo com informações colhidas no Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. Disponível 

em http://www.filologia.org.br/xiv_cnlf/homenageado.htm e acessado em 11/03/2020. 

http://www.filologia.org.br/xiv_cnlf/homenageado.htm
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tes condecorações: Medalhas José de Alencar, Oscar Nobiling, Anchieta, Pedro II, Rui Barbo-

sa e Tamandaré, além da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. 

Ao folhear as páginas de sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa, é possível 

observar os autores que exerceram influência como representantes do idioma a ser ensinado – 

considerando aqui os exemplos apontados nos diversos capítulos bem como as referências 

utilizadas. A primeira delas é a Antenor Nascentes (1886-1972), antigo professor e autor de 

“O Idioma Nacional”, a quem oferece sua Gramática. Em seguida, observa-se que o prefácio 

foi entregue a Serafim da Silva Neto (1917-1960), o que pode configurar sua admiração pelo 

colega e confiança em seu trabalho. São diversos os filólogos citados naquelas páginas, dentre 

os quais podemos citar Manuel Said Ali [Ida], Joaquim Mattoso Câmara Jr., Leite de Vascon-

celos, Sousa da Silveira, Epifânio Dias, Ribeiro de Vasconcelos, Mário Barreto, Maximino 

Maciel e outros. 

Os exemplos da literatura escolhidos como pilares da língua portuguesa vão desde 

Camões e passam por nomes importantes como Alphonsus de Guimaraens e Rui Barbosa. 

Já no campo estrangeiro de estudos filológicos e linguísticos, vemos nomes como 

Ferdinand de Saussure, Amado Alonso e Pedro H. Ureña, Bopp, Viggo Brondal, Pierre Fou-

ché, Tomás Navarro, Maurice Grammont, Grimm, Rask, Jerspensen e D. Francisco Manuel 

de Melo, somados a tantos outros, que formaram uma geração de seguidores. 

O Prof. Dr. Carlos Henrique da Rocha Lima nos deixou enquanto proferia uma pales-

tra acerca de um poema de Manuel Bandeira na Casa de Rui Barbosa aos 22 de junho de 

1991. Sua obra e dedicação à língua portuguesa o eternizam!  

 

3.2.2 O professor Evanildo Cavalcante Bechara 

 

Uma das mais frutíferas lições que trouxe a linguística mo-

derna foi a consciência, viva até para o falante ingênuo, 

que distingue o seu modo de falar e o modo dos outros, de 

que uma língua histórica (português, francês, inglês, espa-

nhol, etc.) é o conjunto de línguas que funcionam a serviço 

de cada comunidade integrante de uma comunidade maior, 

nacional.18  

(Evanildo Bechara) 

 

O professor Bechara, como é carinhosamente chamado, nasceu em Pernambuco, na 

cidade do Recife, aos 26 de fevereiro de 1928. Viveu lá até quase doze anos de idade, quando 

                                                 
18 BECHARA, Evanildo. Discurso de posse, em 25 de maio de 2001, junto à Academia Brasileira de Letras. 
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ficou órfão de pai e, com o objetivo de concluir sua educação, foi mandado para o Rio de Ja-

neiro para viver com um tio-avô materno. 

Como seu pai era libanês, o menino Evanildo já lidava com a dualidade de idiomas 

dentro da própria casa. Ao sair em viagens com o pai, que era comerciante, ele e o pai costu-

mavam utilizar-se do idioma paterno para trocarem mensagens que porventura pudessem ser 

consideradas rudes no contexto comercial, como “está caro”, por exemplo. Porém, foi durante 

a viagem para o Rio de Janeiro, após o falecimento de seu pai, que Bechara começou a perce-

ber na pele a diversidade linguística regional: ainda na Bahia, aprendeu que um vatapá “quen-

te” era um prato bem apimentado e, a partir dali, vivenciou muitas diferenças lexicais – sem 

mencionar seu sotaque de nordestino, que deve ter-lhe rendido bons bocados de aborrecimen-

to na escola que frequentara. Hoje, chamaríamos de bullying, mas o professor e pesquisador 

que já havia dentro dele usou essas experiências como material de investigação linguística. 

Com essa atenção ao uso da língua, não seria de estranhar que, aos 15 anos de idade, 

após “descobrir” a Lexicografia do Português Histórico, de Manuel Said Ali [Ida], durante 

uma limpeza na garagem de casa, este maravilhoso autor se enveredasse pelos novos cami-

nhos que se lhe abriam. Bechara havia estudado com a gramática de Eduardo Carlos Pereira 

(1855-1923) na escola e as ideias de Said Ali lhe soaram completamente inovadoras. Após a 

apaixonada leitura, adquiriu novos títulos do autor e acabou deparando-se com algumas dúvi-

das, as quais, sob a euforia de sua meninice impetuosa, foram tiradas pessoalmente com o 

mestre Ali, que se tornaria um de seus grandes amigos e referência na formação acadêmica. 

O então menino Bechara tinha pretensão de ser professor de matemática, porém, dian-

te das ideias que apresentava acerca de linguística, o professor Said Ali lhe perguntou se pos-

suía qualquer manuscrito. A esse questionamento obteve como resposta “um trabalhinho 

acerca de entonação”. Esse material foi entregue ao professor Said Ali, que elogiou o desem-

penho do trabalho de um menino de 15 anos de idade. A partir de então, Said Ali adotou Be-

chara como pupilo e, durante os doze anos seguintes, os dois encontravam-se frequentemente 

na casa do ancião e ali se dividiam entre estudos dos antigos e traduções do alemão. Bechara 

recebeu uma sólida base literária, recheada de bônus filológicos ao longo das leituras que Said 

Ali compartilhava, para depois conhecer os textos teóricos, a começar por Ferdinand de Saus-

sure. 

Com toda essa bagagem, Evanildo Bechara formou-se Bacharel em Letras, modalida-

de Neolatinas, em 1948, pela Faculdade do Instituto La-Fayette – a atual Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e, em 1949, tornou-se licenciado. 
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Participou de dez concursos durante sua vida no magistério e o primeiro lhe conferiu a 

cátedra de Língua Portuguesa no Colégio Pedro II, valendo-se do mesmo “trabalhinho” que 

mostrara a Said Ali anos antes, e já começara a publicar seus trabalhos em jornais e revistas 

especializadas. Esses artigos, mais tarde, em 1954, formaram o conteúdo do livro Primeiros 

Ensaios de Língua Portuguesa, que reuniu tudo o que escrevera desde os 18 até os 25 anos de 

idade. 

Fez curso de aperfeiçoamento em Filologia Românica com o mestre Dámaso Alonso 

(1898-1990), em Madri, fruto de uma bolsa oferecida pelo próprio governo espanhol. Mais 

tarde, em 1964, formou-se Doutor pela Universidade do Estado da Guanabara (UEG), atual 

UERJ. Nesse mesmo ano, chegou à cátedra de Filologia Românica da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da UEG. Por trinta anos, a partir de 1962, foi professor de Filologia Româ-

nica do Instituto de Letras da UERJ e, de 1976 a 1994, professor de Língua Portuguesa do 

Instituto de Letras da UFF. Foi, ainda, de 1968 a 1988, professor titular de Língua Portuguesa, 

Linguística e Filologia Românica na Fundação Técnico-Educacional Souza Marques e, em 

algumas instituições de ensino superior brasileiras, tais como PUC-RJ, UFSE, UFPB, UFAL, 

UFRN e UFAC, e outras estrangeiras, na Alemanha, Holanda e Portugal, foi professor de 

Língua Portuguesa e Filologia Românica. 

Entre os anos 1971 e 1972, foi professor titular visitante da Universidade de Colônia, 

na Alemanha, e, de 1987 a 1989, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Mais tarde, em 

1994, recebeu o título de Professor Emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da 

Universidade Federal Fluminense em 1998. Em 2000, recebeu o título de Doutor Honoris 

Causa da Universidade de Coimbra. 

Evanildo Cavalcante Bechara é membro da Academia Brasileira de Letras, da Acade-

mia Brasileira de Filologia, da Sociedade Brasileira de Romanistas, do Círculo Linguístico do 

Rio de Janeiro, da Comissão de Lexicologia e Lexicografia e da Comissão de Seleção da Bi-

blioteca Rodolfo Garcia, da Société de Linguistique Romane e do PEN Club do Brasil, a par 

de ser sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Internacional 

da Cultura Portuguesa. 

A lista de suas contribuições para o ensino da língua portuguesa dilata-se por vários 

segmentos desde o magistério até a edição de revistas especializadas além de seus próprios 

livros, muitos dos quais já são considerados clássicos pelo número de edições que possuem. 

Tais títulos até hoje são largamente utilizados por pesquisadores, professores e alunos do idi-

oma português. Entre as dezenas de livros que escreveu, encontra-se a Moderna Gramática 
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Portuguesa, que consta do corpus desta pesquisa e é amplamente utilizada em escolas, con-

cursos e meios acadêmicos em geral. 

Por causa da trajetória protagonizada pelo professor Bechara ao longo de sua vida, é 

com senso de justiça que tomamos nota de que ele fora condecorado com as medalhas José de 

Anchieta e de Honra ao Mérito Educacional, da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de 

Janeiro e com a medalha Oskar Nobiling, da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura. 

Nos anos de 2004 e 2005, foi eleito uma das dez personalidades educacionais por um 

colegiado formado por educadores do Rio de Janeiro e com o apoio do periódico Folha Diri-

gida. Também em reconhecimento ao seu valor, foi convidado pela Editora Nova Fronteira a 

integrar o Conselho Editorial dos diversos volumes do Dicionário Caldas Aulete. No mesmo 

ano de 2005, Bechara foi também nomeado membro do Conselho Estadual de Leitura do Rio 

de Janeiro e da Comissão para a Definição da Política de Ensino, Aprendizagem, Pesquisa e 

Promoção da Língua Portuguesa, a qual configura iniciativa do Ministério da Educação. 

Por ocasião de seu octogésimo aniversário, seu colega de profissão e amigo, o Prof. 

Dr. Ricardo Cavaliere, prestou-lhe homenagem com a organização de uma miscelânea intitu-

lada Entrelaços entre textos. No mesmo ano, a Editora Nova Fronteira lançou 80 anos Home-

nagem: Evanildo Bechara, obra que trata da trajetória do professor sob o olhar de colegas, 

amigos, alunos e admiradores. A organização desse material ficou por conta do IP-PUC/SP 

nas pessoas de Dieli Vesaro Palma, Maria Mercedes Saraiva et alii. 

Por maior que seja a lista de suas contribuições, seguimos na esperança de ter o privi-

légio de sua presença e de continuar recebendo de seus saberes por muitos e muitos anos. O 

professor Bechara marca toda história (de pessoas e do próprio idioma) com o encanto da lín-

gua portuguesa articulada com excelência! 

 

3.2.3 O professor Celso Ferreira da Cunha 

 

Aceitei com prazer e honra o convite para, hoje, falar em 

nome da Academia Brasileira de Letras e sem nenhum te-

mor deliberei-me a escrever esta saudação, porque Celso 

Ferreira da Cunha e sua obra dispensam qualquer exercí-

cio de imaginação.19  

 

(RENAULT, 1987) 

 

 

                                                 
19 RENAULT, Abgar. Discurso de recepção a Celso Cunha quando de sua posse à Academia Brasileira de Le-

tras, em 04 de dezembro de 1987. 
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Aos 10 de maio de 1917, em Teófilo Otoni – MG, nascia Celso Ferreira da Cunha, fi-

lho e neto de um professor e político mineiro, viria a ter um irmão deputado, além de uma 

filha e um genro também professores – diz-se que ele gostava de ser conhecido e lembrado 

dessa forma. Ou seja, sua família estava imersa em educação e política. Em 1921, acompa-

nhou sua família na mudança para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua formação no Colégio 

Anglo-Brasileiro. 

Em 1934, mesmo antes de graduar-se, já começou a lecionar. Em 1938, formou-se ba-

charel em Direito e licenciou-se em Letras em 1940 pela Universidade do Distrito Federal 

(UDF), onde aprendeu de filólogos de renome internacional, tais como Georges Millardet, 

Jacques Perret, e Jean Bourciez, bem como os brasileiros Sousa da Silveira e Antenor Nascen-

tes, cujos nomes Celso Cunha mencionou com apreço e admiração em seu discurso de posse 

na Academia Brasileira de Letras anos mais tarde. Esses mesmos professores, por quem Celso 

Cunha sentia profundo respeito, exerceram influência sobre o autor quando de sua tendência à 

crítica textual e ao gosto pelos jograis e trovadores da Idade Média. 

Sete anos depois de formar-se em Letras, formou-se Doutor e Livre-docente em Lite-

ratura Portuguesa pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, com tese 

acerca de um trovador do século XIII – O Cancioneiro de Paay Gómez Charinho. De fato, 

sua contribuição para o estudo dos cancioneiros, que configuram material imprescindível para 

se conhecer a origem e a evolução da língua, foi imperiosa, tendo, além da supracitada, mais 

duas teses de concurso sobre cancioneiros: Joan Zorro, em 1949, e Martin Codax, em 1956. 

Dessa forma, Celso Cunha consagrou-se como medievalista, autor de obra filológica que ver-

sa, em particular, acerca de problemas de versificação e de crítica textual, tendo escrito traba-

lhos considerados como modelos pela crítica especializada. 

Já naqueles dias, para ser filólogo, era necessário ser conhecedor da história da língua 

e, baseado no idioma latim e no desenvolvimento das línguas que dele se originaram, era mis-

ter aprofundar-se na Romanística, uma vez que, pelo método histórico-comparativo, seria 

possível descortinar a origem dos problemas linguísticos do idioma estudado e as possíveis 

soluções para eles. Dessa forma, o caminho escolhido por Celso Cunha em seus primeiros 

trabalhos apontou para o estudo do português arcaico. 

Isso, com certeza, valeu a nosso autor como cabedal de informações para a trajetória 

que teria à sua frente: escreveu diversas gramáticas – Manual de português (1965), com bas-

tantes reedições; Gramática moderna (1970); Gramática do português contemporâneo 

(1970), que participa do corpus desta pesquisa; Gramática da língua portuguesa (1972), para 

citar algumas – e seu último trabalho de grande peso foi ao lado do Professor Lindley Cintra 
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(1925-1991), da Universidade de Lisboa, chamado Nova gramática do português contempo-

râneo. Esse trabalho é de suma importância para a pesquisa e o ensino da língua portuguesa, 

já que, pela primeira vez, é apresentada uma visão da linguística contrastiva, buscando “um 

código contrastivo da lusofonia” a partir do exame em contraste das “normas brasileira, por-

tuguesa e africana do idioma”20. 

Além dessas contribuições, sabe-se que também se dedicou à linguagem quinhentista e 

ao estudo da modalidade brasileira da língua portuguesa nos anos que precederam seu faleci-

mento, ocorrido aos 14 de abril de 1989 no Rio de Janeiro. A História da língua portuguesa 

foi uma obra que ficou incompleta por ocasião de sua morte, mas, antes disso, Celso Cunha 

plantou outras sementes na pesquisa da língua portuguesa: 

 

 

A terceira vertente da obra de Celso Cunha é a de ensaios com reflexões sobre a lín-

gua, entre os quais os livros Língua portuguesa e realidade brasileira, A questão da 

norma culta brasileira, Uma política do idioma, Conservação e inovação do portu-

guês no Brasil, Língua, nação, alienação e Em torno do conceito de brasileirismo 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, biografia). 

 

 

De acordo com sua biografia extraída do site da Academia Brasileira de Filologia, o 

professor Celso Cunha deu início à sua carreira no magistério no Colégio Pedro II, em 1935, 

na cadeira de Língua Portuguesa, onde elaborava “o roteiro para os vários níveis de ensino 

aos quais se dedicava”21, bem como na Faculdade de Filosofia. Na Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de onde foi Decano do Centro de Letras e 

Artes, Celso Cunha foi professor titular de Português. Foi professor titular e diretor da Facul-

dade de Humanidades Pedro II por dez anos; foi o primeiro leitor brasileiro na Sorbonne em 

três períodos: de 1952 a 1955, de 1970 a 1972 e em 1983, e também contribuiu para a educa-

ção em universidades estrangeiras: em 1966, foi professor na Universidade de Colônia e, em 

1984, na Universidade Clássica de Lisboa, lecionou História da Língua Portuguesa para a pós-

graduação. 

Suas contribuições na área do magistério, da crítica literária, entre outras importantes 

ocupações políticas (cargos públicos), renderam-lhe algumas homenagens, não suficientes 

para um filólogo de tão grande valor. Foi intitulado Doutor Honoris Causa em 1959 pela 

Universidade de Granada, na Espanha, e, em 1987, pela Faculdade de Letras da UFRJ foi inti-

tulado Professor Emérito. Recebeu o Prêmio José Veríssimo – de Ensaio e Erudição – da 

                                                 
20 De acordo com a biografia do autor recolhida no site da Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/academicos/celso-ferreira-da-cunha/biografia, visitado em 03/04/2020. 
21 Disponível em: http://www.filologia.org.br/vicnlf/celsocunha.html. Acesso em 29/08/2020. 

http://www.academia.org.br/academicos/celso-ferreira-da-cunha/biografia
http://www.filologia.org.br/vicnlf/celsocunha.html
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Academia Brasileira de Letras em 1956; o Prêmio Paula Brito da Prefeitura do (antigo) Distri-

to Federal em 1958 e o Prêmio Moinho Santista, de Filologia, em 1983. A par desse reconhe-

cimento, foi publicado “Miscelânea de estudos linguísticos filológicos e literários” in memo-

riam, de Celso Cunha, em 1995, em sua homenagem, sob a coordenação de Cilene da Cunha 

Pereira e Paulo Roberto Pereira, sua filha e seu genro respectivamente. 

Celso Cunha fez parte das Academias: Mineira de Letras, Brasileira de Filologia e das 

Ciências de Lisboa; do Círculo Linguístico do Rio de Janeiro e do PEN Clube do Brasil. No 

âmbito internacional, pertenceu à “Société de Linguistique de Paris, à Société de Linguistique 

Romane, à Association Internationale de Sémiotique, à Associación de Lingüística y Filología 

de la América Latina e à Oficina Internacional de Información y Observación del Español”22. 

Ainda a primoroso serviço à língua portuguesa, Celso Cunha foi membro da Comissão 

Machado de Assis, que tinha por objetivo elaborar a edição crítica das obras do autor, além da 

Comissão da NGB, em 1957. Em 1976, Nei Braga, então Ministro da Educação e Cultura, 

cria o Grupo de Trabalho, no intuito de apresentar sugestões em vistas ao aperfeiçoamento do 

ensino da língua portuguesa e Cunha foi nomeado Presidente; foi revisor da Constituição Bra-

sileira em vigor a convite da Assembleia Constituinte de 1987. 

Sua vida pública não se restringiu aos trabalhos voltados ao magistério e educação, no 

entanto. Ao longo de sua carreira docente, Celso Cunha também foi diretor da Biblioteca Na-

cional por quatro anos, conforme informações do Círculo Fluminense de estudos filológicos e 

linguísticos. 

 

(...) Secretário Geral de Educação e Cultura do Governo Provisório do Estado da 

Guanabara, em 1960; membro do Conselho Federal de Educação, onde exerceu dois 

mandatos, de 1962 a 1970; coordenador-geral do Projeto de Estudo Coordenado da 

Norma Linguística Culta, Projeto NURC, em 1972; coordenador do Projeto de Estu-

do da Fala dos Pescadores na Região dos Lagos, Projeto da FAPERJ, em 1980; co-

ordenador do Atlas Etnolinguístico dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, 

Projeto da FAPERJ, em 1986; membro do Conselho Federal de Cultura. Era figura 

eminente da Comissão de Textos da Unesco e representante do Brasil no Instituto 

Internacional de Língua Portuguesa.23 

 

 

Trabalhou até seus últimos dias, deixando um legado de serviço e amor à língua por-

tuguesa, como se esta fosse a sua própria pátria. Fazendo jus ao que proferira em seu discurso 

de posse junto à Academia Brasileira de Letras, aos 04 de dezembro de 1987, seu legado foi 

sustentado pelo constante desejo de acertar e fazer o que era certo, não enaltecendo a obra que 

                                                 
22 De acordo com a biografia do autor recolhida no site da Academia Brasileira de Letras. Disponível em 

http://www.academia.org.br/academicos/celso-ferreira-da-cunha/biografia. Acesso em 03/04/2020. 
23 Disponível em: http://www.filologia.org.br/vicnlf/celsocunha.html. Acesso em 29/08/2020. 

http://www.academia.org.br/academicos/celso-ferreira-da-cunha/biografia
http://www.filologia.org.br/vicnlf/celsocunha.html
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produzira, mas sentindo-se humildemente estimulado a realizar cada vez mais descobertas no 

campo do saber filológico. 

 

3.2.4 O professor Gladstone Chaves de Melo 

 

 

Nos nossos trinta anos de magistério temos tido inúmeras 

vezes a alegria de ouvir dos alunos que ‘assim vale a pena 

estudar Português’.  

 

(MELO, 1967)24 

 

 

Este mineiro, da cidade de Campanha, nasceu aos 12 dias do mês de junho de 1917 e 

foi em sua cidade natal que cursou os primeiros anos escolares. Mais tarde, mudou-se para 

Belo Horizonte e, anos depois, partia para o Rio de Janeiro, onde formou-se bacharel em Ci-

ências Jurídicas ainda com a tenra idade de 21 anos. Sua dedicação, no entanto, foi aplicada 

aos estudos da língua portuguesa, o que lhe rendeu, não menos que, entre outros, um convite, 

por indicação de seu mestre orientador, o filólogo Padre Augusto Magne (1887-1966), para 

ser assistente do professor Sousa da Silveira, catedrático de Língua Portuguesa na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Lecionou, então, língua portuguesa, linguís-

tica e filologia românica. 

Gladstone Chaves de Melo foi um gramático, filólogo e linguista que reunia em si 

múltiplos “estilos e gêneros textuais” (CAVALIERE, 2017, p. 17), uma formação abrangente 

que incluía a pesquisa em áreas como a Filologia e a Crítica Textual, por exemplo, a Política 

Linguística e a Linguística Teórica também, ao mesmo tempo em que foi um homem íntegro 

em todos os aspectos que uma pessoa poderia marcar sua personalidade na história de uma 

nação, de uma sociedade. 

 No início da segunda metade do século XX, a orientação linguística ainda não alcança-

ra o ensino gramatical de forma ampla e o professor Gladstone já ousava publicar estudos que 

visavam corrigir o que chamava de “vícios gramaticais” cometidos, vez ou outra, até mesmo 

pelos mais insignes colegas de profissão. Isso por causa da tradição mal interpretada da gra-

mática acerca de regras cuja elaboração era, muitas vezes, no mínimo, duvidosa. 

 Com a integridade que lhe fazia jus, esforçou-se por “defender os métodos, o espírito e 

as conclusões da Filologia Portuguesa Contemporânea” – conforme menciona o Professor 

Rosalvo do Valle no texto de apresentação à sexta edição de Iniciação à filologia e à linguís-

                                                 
24 Prefácio à primeira edição da Gramática Fundamental da Língua Portuguesa (2001). 
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tica portuguesa, de autoria do professor Gladstone25 – adotando metodologia específica ao 

defender a escolha de textos fidedignos a par de sugerir noções linguísticas de base, como a 

noção de “erro e acerto em linguagem, a diversidade de usos linguísticos, a norma gramati-

cal”, entre outros (VALLE, 2017, p. 23)26. 

Foi dessa forma que o professor Gladstone, desde os idos de 1951, com o lançamento 

do livro supracitado, buscou contribuir para a renovação do ensino do português, logrando 

sucesso até os recantos do país e alcançando aqueles estudiosos que não tinham condições de 

frequentar os cursos superiores de Letras de então, que já eram escassos por si. 

Discretamente, o mestre inseria as atualizações doutrinárias consideradas indispensá-

veis, não obstante o cuidado de não seguir por caminhos que percebesse ainda inseguros na 

Linguística Contemporânea. Aqui e acolá, colegas de profissão davam-se em discussões com 

o autor sobre as “modernas especulações linguísticas” (VALLE, 2017, p. 24), embora no 

mesmo texto supracitado do Professor Rosalvo do Vale, ele tenha esclarecido que Gladstone 

Chaves de Melo fosse “um filólogo-linguista extremamente cauteloso, de tendências conser-

vadoras, que faz questão de se declarar não-escravo das modas” (VALLE, 2017, p. 24), a des-

peito de o próprio mestre declarar-se “um simples professor de língua portuguesa” (VALLE, 

2017, p. 25). 

Seu compromisso com o ensino claro de nossa língua pátria levou o autor a denunci-

ar de forma contundente a ausência de formação científica dos profissionais que se assumiam 

mestres do idioma, especialmente em relação ao ensino da gramática. Seguia, então, conde-

nando o que chamava de gramatiquices, que consistia na aplicação de regras, muitas vezes 

deduzidas, discordantes dos fatos linguísticos, por assim dizer e classificava galicismos e bar-

barismos em situações várias. A essas gramatiquices o autor considerava capricho pessoal – 

pela ausência de fundamentação teórica –, invencionices e, muito pior, quando se fazia uso do 

que o autor considerava grande pobreza de raciocínio: o argumento de autoridade. A tudo 

isso, Gladstone Chaves de Melo responsabilizava pelas dificuldades do ensino na transmissão 

de uma orientação equivocada que ocorria nas salas de aula de língua portuguesa. 

O mestre defendia que os hábitos da língua, por si mesmos, fundamentariam as nor-

mas linguísticas verdadeiras, ou seja, não era preciso inventar nada, bastaria observar que 

houvesse um determinado número de ocorrências do fato e, então, a regra poderia ser formu-

lada. Sob sua visão filológica, cada uso linguístico teria sua própria gramática interiorizada e 

                                                 
25 MELO, Gladstone Chaves de. Iniciação à filologia e à linguística portuguesa. Rio de Janeiro: Ao Livro Téc-

nico, 1981. 
26 Texto de apresentação à 6ª edição de Iniciação à filologia e à linguística portuguesa, Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1981. 



53 
 

desenvolvida de acordo com suas idiossincrasias: estamos falando do uso coloquial ou íntimo, 

infantil ou cerimonioso, literário ou, ainda, regional. Cada qual com sua própria gramática, 

como prova de que não existe desvio do uso culto da língua apenas pelos diferentes usos lin-

guísticos. 

Sua preocupação na transmissão do ensino gramatical de língua portuguesa era que 

houvesse explicações claras, exemplos bem escolhidos e variados, indo desde o português 

arcaico até a fala e a escrita contemporâneas, não apenas a apresentação de exemplos retirados 

da língua literária, da elite, mas buscá-los preferencialmente nas formas de expressão do po-

vo, ricas e estilisticamente expressivas, ainda que quase sempre afastadas da norma linguística 

culta. 

Em sua profícua jornada como linguista, como homem público e em sua vida priva-

da, Gladstone Chaves de Melo deixou um legado de coerência, ética, integridade, tolerância, 

sabedoria e muita honestidade. Buscava estar sempre a par dos avanços da filologia e da lin-

guística; educou seus filhos conforme sua crença católica e esbanjou exemplos de como real-

mente vivia de acordo com sua fé, a par de contribuir ativamente para a vida política de nosso 

país: absteve-se de seu cargo de vereador – por não concordar com determinados assuntos em 

exercício – e foi eleito também deputado estadual, colecionando histórias que infelizmente 

não vemos repetir-se no cenário político atual do Brasil27. 

O professor Gladstone também contribuiu com trabalhos em congressos internacio-

nais e no Brasil, além de ter ministrado cursos em universidades europeias, incluindo, especi-

almente, Portugal.  

Enquanto professor, atuou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universi-

dade Federal Fluminense, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Universi-

dade Federal de Juiz de Fora – faculdade de filosofia –, na Universidade de Coimbra, em Por-

tugal, e na Universidade de Tübingen, na Alemanha. 

Algumas instituições filológicas e linguísticas têm a honra de incluir o nome deste 

valiosíssimo mestre em seu rol de membros. Entres elas, podemos citar a Academia Brasileira 

de Filologia, o Círculo Linguístico do Rio de Janeiro, a par de ser sócio honorário do Liceu 

Literário Português; em Lisboa, a Sociedade de Língua Portuguesa, a Academia Portuguesa 

de História; a Associação Internacional de Lusitanistas; a Asociación Galega de Língua, na 

Espanha; era também sócio benemérito do Real Gabinete Português de Leitura, além de ou-

tras entidades afins. 

                                                 
27 Para satisfazer a curiosidade, sugerimos consultar: MELLO, Maria Elizabeth Chaves de; CAVALIERE, Ri-

cardo (org.), Cem anos de Gladstone Chaves de Melo: ensaios e relatos. Editora CRV: Curitiba, 2017. 
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Recebeu algumas homenagens honrosas, ainda que outras tenham ficado em dívida 

com nosso mestre: Gladstone era Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, de Portu-

gal; era Benemérito da Ordem dos Pregadores, de Roma; recebeu a Medalha de Prata de 

Clausura do Concílio Vaticano II, em Roma; e recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela 

Universidade de Coimbra, em Portugal. 

Não havendo entre os brasileiros o costume de celebrar a memória intelectual, muito 

se perde ao esquecer-se de tão ilustre personalidade. É com senso de honra e lucro que inclu-

ímos o nome de Gladstone Chaves de Melo nesta pesquisa. 

 

3.3 Panorama sociocultural do Brasil na segunda metade do século XX  

 

A segunda metade do século XX apresentava um mundo indelevelmente marcado pe-

la guerra: depois de duas Grandes Guerras na primeira metade do século, a terceira era vivida 

de forma mais discreta, mas não menos aterrorizante. A guerra fria exacerbou o conhecimento 

da humanidade pela exploração espacial como prova de força e superioridade entre as nações: 

em 1957, a União Soviética lançou o satélite Sputnik; em 1958, foi a vez do satélite norte-

americano Explorer; e, finalmente, em 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong foi 

o primeiro homem a pisar na lua. 

O cientificismo apresentava-se como nova ferramenta de supremacia e essa caracte-

rística mundial também geraria seus efeitos no cenário brasileiro. 

Entre 1958 e 1961, houve grande acréscimo de capital estrangeiro no Brasil, em res-

posta ao projeto de desenvolvimento apresentado pelo então Presidente da República, Jusceli-

no Kubitschek, durante sua campanha eleitoral, que propunha fazer o Brasil progredir 50 anos 

em cinco. O setor industrial foi, dessa forma, bastante favorecido e, da mesma maneira, o de-

senvolvimento econômico conheceu seu apogeu com histórica baixa de desempregos. 

Nas Artes, houve uma abertura do Brasil para as nações: o movimento modernista 

gerara um impacto libertador na arte brasileira, que viu nascer o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro em 1950, a I Bienal de Arte de São Paulo em 1951, bem como o Grupo Con-

cretista Ruptura no mesmo ano; o Grupo Concretista Frente em 1952; a construção do Museu 

de Arte de São Paulo (MASP), iniciada em 1957 e, em 1959, a primeira exposição de Arte 

Neoconcreta. 

De fato, esse período da história é marcado por diversos eventos na arte brasileira e a 

tecnologia passa a compor o cenário artístico nacional, com a expressiva contagem de 24 Bie-

nais Internacionais de Arte em São Paulo e o destaque para nomes como Mestre Vitalino, 
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Djanira da Mota e Silva, Antonio Dias, Victor Brecheret, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, 

Heitor dos Prazeres, Alfredo Volpi e Manabu Mabe, entre muitos outros, que fariam essa lista 

ser interminável. 

No mercado editorial, as gramáticas de língua portuguesa traziam enfoque à nova 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, aprovada e recomendada em 1959, sem, no entanto, des-

prender-se da tradição greco-latina em sua produção e permanecendo com a dicotomia entre a 

construção das gramáticas e o ensino da língua portuguesa. A NGB, por sua vez, trouxe ape-

nas uma lista dos nomes dos fatos gramaticais, sem conceitos nem definições, mas com uma 

grande esperança de que os alunos apresentassem desenvolvimento verdadeiro da escrita do 

nosso idioma como resultado do conhecimento acerca do uso da metalinguística na gramática. 

Contudo, o ensino público voltou novamente a priorizar a formação de mão de obra 

para o mercado de trabalho em face ao espírito desenvolvimentista que se espalhara por toda a 

Nação, e houve um acréscimo na casa de quatro vezes mais de estímulos financeiros ao ensi-

no industrial, não obstante o fato de que a leitura e a escrita nunca se tornaram preocupação 

verdadeira para os governantes. 

O governo, a história comprovou ao longo dos anos, também não se preocupou com 

o desenvolvimento econômico da região nordestina, por exemplo, e deixou-se iludir pelo con-

ceito de que uma nação rica faria um povo rico; confundiu o processo de industrialização e 

expansão nacional; permitiu que a estrutura agrária ficasse aquém da expansão industrial e do 

desenvolvimento nacional, gerando conflitos não resolvidos e um desequilíbrio entre esses 

setores até os dias atuais, a par de consentir com “a entrada de capital estrangeiro em condi-

ções privilegiadas, em detrimento e com sacrifício do capital nacional” (TORRES, 2008, p. 

54). 

No campo da política, houve mudanças significativas: em 1960, Jânio Quadros as-

sume a Presidência, substituindo JK, com uma proposta de “limpeza” no cenário político bra-

sileiro, mas renuncia pouco tempo depois. João Goulart, o Jango, como ficara conhecido du-

rante os 14 anos de vice-presidente, assume em 1961, mas é deposto e exilado em 1964, em 

consequência do golpe de estado orquestrado pelos militares, que tomariam o poder pelos 21 

anos seguintes. 

Desde aqueles dias, então, a pesquisa foi preferida ao ensino e, a partir da década de 

1960, os estudos linguísticos avançaram e foram criados cursos de pós-graduação em Linguís-

tica a par da disciplina ser implantada nos cursos de Letras. Foram levantados questionamen-

tos por parte de linguistas e estudiosos da Língua Portuguesa acerca do modo de ensinar a 

gramática e essa preocupação tem sido crescente até os nossos dias. 
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Entre 1955 e 1965, o analfabetismo diminuiu consideravelmente no país, o ensino 

elementar dobrou, escolas foram criadas, bem como vagas para professores, enquanto o ensi-

no médio e o superior foram, respectivamente, menos transformados. No entanto, após dez 

anos da NGB, o quadro geral não mudara praticamente nada. O problema da evasão escolar 

persistia, ao lado da incompetência na área da leitura e escrita, e, principalmente, a segregação 

na entrega do conhecimento: as camadas privilegiadas continuaram a ter mais acesso ao ensi-

no que as camadas menos favorecidas da sociedade, valorizando quem já tivesse algum co-

nhecimento da língua. 

Atualmente, o problema da evasão é mascarado com projetos sociais paternalistas, 

como o Bolsa Família, por exemplo, que obriga a criança a frequentar a escola, mas não re-

solve a questão da aquisição de leitura e escrita, nem tampouco abre os caminhos para o ensi-

no efetivo da gramática. Vivemos um tempo em que os próprios docentes carecem de revisão 

de seus conhecimentos, carecem de, ao menos, conhecer a NGB em sua essência, para depois 

estarem aptos a transmitir tal conhecimento. 

Durante todos esses anos, uma questão sempre foi levantada como de extrema impor-

tância: trata-se da diferença entre a escola pública e a escola privada. Sabe-se que toda escola 

é pública, posto que seja aberta a quantos tiverem condições e preencherem os pré-requisitos 

de ocupação de seus assentos, não obstante o fato de que nenhuma escola é gratuita. Alguém 

sempre paga! A nós parece que, assim como a NGB, todo o sistema educacional carece de 

revisão, levando-se em consideração os aspectos social, político e econômico da época em 

questão, da atualidade.  

Esse foi o olhar do filósofo e educador Paulo Freire (1921-1997), que propôs uma 

pedagogia totalmente brasileira, com respeito às idiossincrasias de nosso povo em todo o ter-

ritório nacional e que foi grande influenciador de movimentos populares em prol de uma edu-

cação igualitária, os quais tomaram corpo a partir da década de 1960. Paulo Freire... 

 

 

foi um social-cristão que idealizou uma pedagogia, chamada Pedagogia de Paulo 

Freire ou Método Paulo Freire. Tal pedagogia era popular, conscientizadora, liberta-

dora e problematizadora, segundo os estudiosos de sua obra. Seus trabalhos ganha-

ram o status de filosofia da educação. Ele afirmava que o homem tem vocação para 

ser “sujeito da história”, e não para ser mero “objeto” da história (TORRES, 2008, p. 

57). 

 

 

Este desafio permanece: o de ser mais que objeto da história, para ser o sujeito dela. 

Quanto à NGB, podemos concluir sua aceitação como patente, afinal, as gramáticas expositi-

vas ainda a utilizam como norteadora de sua produção, mesmo que façam observações aqui e 
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acolá. A fim de realmente protagonizar a história da NGB, deve-se, então, levar em conside-

ração todo desenvolvimento científico na área de Linguagens, o social, o político, o econômi-

co e gerar uma nomenclatura que seja transparente, uniforme, atualizada e coerente com a 

realidade brasileira. 

 

3.4 Análise crítica da NGB  

 

Os séculos XIX e XX foram marcados por fatos que afetaram de maneira contunden-

te a história de uma nação jovem como o Brasil – exatamente por ser novel no cenário inter-

nacional, e também pelo milagre da hegemonia idiomática conquistada nada obstante sua ex-

tensão territorial, a nação brasileira carecia de uma identidade estabelecida e essa carência era 

sentida mais por seu próprio povo do que pelas outras nações. Além disso, o burburinho 

mundial denunciava as inovações tecnológicas e no campo da Linguística. 

Mesmo possuindo um território de dimensões continentais, com características diver-

sas por todos os cantos do país, ainda assim, o Brasil logrou manter a língua portuguesa como 

o idioma pátrio e, conforme vimos, no decorrer da história, o ensino foi instituído justamente 

como fator de estabelecimento de uma identidade nacional que nos ligava também ao coloni-

zador, mas não nos mantinha dependentes como já fôramos outrora. As idiossincrasias do 

idioma, de acordo com a parte do país onde era falado, não foram impedidas, bem como as 

diferenças sociais, políticas e econômicas nunca puderam ser evitadas. Dessa forma, o ensino 

da língua portuguesa não ocorreu de forma homogênea e, com o passar do tempo, as diferen-

ças cada vez mais acentuadas delineavam um quadro de crescente distanciamento entre as 

diversas camadas sociais. 

Em meio a tantos setores em desenvolvimento no quadro de formação nacional, os 

estudiosos da língua portuguesa se fizeram ouvir acerca da necessidade da criação de um sis-

tema hegemônico de ensino do idioma pátrio, a fim de facilitar o trabalho dos docentes, oti-

mizar o resultado dos discentes e pôr fim a um caos que se instalara na educação e que se re-

pete nos dias atuais. 

O ensino da gramática sempre foi assunto de questionamentos em diferentes graus, 

mas não se pode negar que o ensino da língua portuguesa pode ser bem facilitado por meio do 

ensino de uma gramática que seja simples, clara, coerente e científica. Dar nome aos fatos 

linguísticos diminui em grande parte o labor da compreensão acerca dos mesmos. 

Em se tratando do ensino de língua portuguesa, que é a condutora de todas as outras 

disciplinas em nosso país, bem como o instrumento de comunicação para a discussão acerca 
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da educação, é quase natural que haja certa confusão quando se trata de reorganizar determi-

nados assuntos específicos. 

 

 

Cada gramático, cada professor de português tinha a sua nomenclatura, de modo que 

os alunos e os curiosos se viam em sérias dificuldades quando transitavam de um 

professor a outro. Além do nome diferente para o mesmo valor, a mesma função ou 

o mesmo fato, notava-se a preocupação de multiplicar as distinções puramente sub-

jetivas, ou decorrentes de visão errônea do fenômeno linguístico (MELO, 1981, p. 

212). 

 

 

Trata a NGB de um relevante projeto de gramatização da língua portuguesa no Bra-

sil, vindo responder a um anseio de linguistas, gramáticos, professores e alunos da matéria, ou 

seja, todos os que se encontravam diretamente ligados ao processo de ensino e aprendizagem 

da língua portuguesa. E a tarefa apresentou profunda dificuldade, haja vista a diversidade de 

ideias e conceituações entre os envolvidos na própria Comissão designada pelo então Minis-

tro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado (1906-1978).  

Essa ilustre Comissão logo descobriu quão difícil seria chegar a um resultado har-

mônico e eclético, embora conscientes da necessidade do senso de democracia e abnegação 

entre os signatários. A insatisfação quanto ao resultado do anteprojeto foi sentida não somen-

te na diferença entre o texto elaborado e as parcas 29 páginas finais, com meras listas de no-

mes, sem conceituação, nem explicações, apenas nomes, nada obstante o fato de que a pro-

posta de criar uma nomenclatura não incluía conceituar os nomes escolhidos – essa liberdade 

continuava à disposição dos autores. A maior prova de indignação veio exatamente de um dos 

membros da Comissão, o Prof. Cândido Jucá (filho), que, antes mesmo de a NGB vir a públi-

co, lançou um livro intitulado 132 restrições ao anteprojeto de simplificação e unificação da 

nomenclatura gramatical brasileira (1959). Esse professor gozava de grande prestígio naque-

la época, dono de uma postura normativa e uma personalidade rígida; sua atitude foi coerente 

com a forma de comunicação da época, ou seja, a publicação. No final, ele também aprovou o 

texto da NGB, mas quando já publicara seu livro de restrições. 

Esse foi um duro golpe para o projeto, o qual foi lançado em seguida e sem mais 

perda de tempo, com o peso de uma “recomendação” do Ministério da Educação e Cultura. 

Em outras palavras, vale ressaltar que a NGB não foi uma imposição do Governo, 

mas uma sugestão – talvez um tanto peremptória – que possibilitou a liberdade de opinião de 

quantos quisessem expô-la. Existem correntes que divergem desse posicionamento, mas a 

aceitação da NGB, não obstante as muitas observações para contrariá-la, confrontá-la ou sim-
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plesmente somar a ela, deu-se principalmente devido à urgência que se apresentava no quadro 

educacional brasileiro. 

As escolas públicas atendiam a um público de classes menos favorecidas ou migran-

tes e, portanto, com conhecimento prévio da língua abaixo do nível desejado. Elas se dividi-

am entre estaduais e municipais, sendo que aquelas abrigavam a classe média, enquanto estas 

arcavam com turmas bem mais heterogêneas, deixando os professores também desorientados 

diante da nova variação dialetal. A par disso, havia o quadro significativo de pais analfabetos, 

o que em nada ajudava na formação prévia dos alunos. 

Ao mesmo tempo, os alunos das classes mais favorecidas escolhiam entre boas esco-

las públicas ou as escolas particulares. 

No campo da docência, criou-se a Licenciatura Curta – que passou a atender os alu-

nos de 5ª a 8ª séries – e a presença de professores universitários inexperientes aumentou so-

bremaneira, já que buscavam os cursos mais rápidos, que lhe fornecessem o diploma sem 

muito esforço nem muito tempo. Houve uma migração de bons professores de escolas públi-

cas para as escolas particulares, enquanto as primeiras passaram a lidar com os profissionais 

que buscavam apenas o status de professor. 

Todo esse cenário favoreceu o declínio do ensino da língua portuguesa no Brasil e, 

até hoje, o ensino continua favorecendo aos que já dominam a variante padrão, delineada pela 

gramática normativa e influenciada pelas ciências linguísticas. Isso mostra que a NGB obteve 

sucesso em sua missão principal e serviu de ponto norteador durante todo esse tempo, uma 

vez que é este o padrão das gramáticas expositivas até a atualidade. Igualmente, a maioria das 

escolas e dos livros – malgrado o parvo conhecimento dos professores atuais acerca do assun-

to – seguem a proposta da NGB.  

A proposta apresentada pela Comissão nos idos de 1959 era bem menos sucinta do 

que o texto que veio a público posteriormente. No entanto, a par de questionamentos acerca 

das razões por que ensinar a gramática, ou que tipo de gramática deve ser ensinada e de que 

forma, segue-se a questão da revisão da NGB. Quem sabe se, ao resolver essa questão e se 

elaborar um texto atualizado, científico e coerente acerca da nomenclatura gramatical, não se 

torna mais fácil decidir acerca do tipo, da forma e da oportunidade de expor os discentes à 

gramática. 
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3.5 Obras explicativas da NGB  

 

Após 61 anos de sua implantação, a NGB permanece trazendo a lume questões várias 

no âmbito da educação e do ensino da língua portuguesa no Brasil, sem embargo de hoje ser 

mencionada praticamente apenas em artigos acadêmicos de graduação e pós graduação. Os 

queixumes se entrelaçam e as opiniões divergem ora por motivos linguísticos, ora por razões 

pouco ligadas à preocupação que assola a vida cotidiana de professores e alunos do idioma 

nacional Brasil adentro. Somente num aspecto podemos salientar que nada mudou: a metalin-

guagem continua tomando conta do ensino da gramática e outras questões agravaram-se com 

o tempo e o desenrolar histórico, político e social da nação brasileira, de modo a não permitir 

que o assunto seja atenuado. 

O que motivou a elaboração de tão importante proposta foi a divergência de nomen-

clatura dos fatos que se vinculam à língua falada em território nacional e ensinada nas salas 

de aula. Essa divergência era vivenciada por especialistas, professores, alunos e a NGB bem 

pareceu uma boa solução, ainda que apenas para diminuir o nível de discrepância existente no 

ensino da língua portuguesa em território nacional.  

Tal empreendimento nunca foi considerado tarefa simples, nem tampouco desneces-

sária – haja vista que outros países como França, Inglaterra, Espanha e até mesmo Portugal já 

haviam inaugurado o labor de buscar a unificação dos termos gramaticais de seus idiomas 

com o fim de simplificar a nomenclatura para alunos e professores.  

Se a tarefa fosse simples, não seriam necessárias tantas figuras importantes da filolo-

gia e da gramaticografia para a elaboração do projeto. Se fosse rápida, não seria necessário o 

trabalho diuturno e intermináveis reuniões em busca de um acordo acerca dos assuntos em 

pauta. Nenhum dos signatários da NGB ficou totalmente satisfeito, mas todos concordaram 

que viria a público o que a maioria resolvesse como o mais simples, usual e próximo do obje-

tivo de trazer a compreensão aos fatos e teorias linguísticos. Os conflitos, entretanto, foram 

por demais contundentes, abrindo espaço, dessa forma, para que obras explicativas da NGB 

viessem também a público logo em seguida. 

A proposta era de simplificação e unificação da Nomenclatura Gramatical Brasileira, 

mas o mercado editorial encontrou espaço para um par de exemplares que propunham a sim-

plificação da simplificação da NGB. Esse espaço foi inaugurado pelos próprios integrantes do 

processo de elaboração do anteprojeto, como é o caso de Antônio José Chediak (1916-2007), 

que figurou como assessor do grupo comissionado e que lançou, em 1960, A Elaboração da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, em que, de certa forma, esmiuçou o desenrolar de todo 
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o processo de criação da NGB, desde antes de sua concepção até a implantação propriamente 

dita e o que lhe parecera importante posteriormente. 

Sua iniciativa muito provavelmente advinha de seu contínuo inconformismo “com a 

variedade de denominações para o mesmo fato da língua portuguesa”, conforme assumiu du-

rante palestra proferida na Academia Brasileira de Letras, nos idos de 199928. Durante o 

mesmo evento, Chediak compartilhou com os ouvintes os acontecimentos que antecederam a 

constituição da comissão designada para elaborar o anteprojeto da NGB, o teor de algumas 

sessões da comissão e o desenvolvimento dos trabalhos, citando, inclusive, o que chamou de 

“bomba atômica”, ou seja, o livro de restrições ao anteprojeto lançado pelo professor Cândido 

Jucá (filho), um dos membros da Comissão, conforme vimos no tópico anterior. 

Igualmente, Chediak narrou o tratamento recebido pela documentação na comunida-

de internacional, fez comparações com a mesma iniciativa de outros países – alguns em revi-

são já naquela ocasião – e encerrou apoiando a ideia da atualização do documento. Antes, 

porém, citou algumas obras que aqui descrevemos apenas para efeito de contextualização:  

 

 

Como era de esperar, para logo surgiram várias edições comentadas, entre as quais o 

Comentário à nomenclatura gramatical brasileira, de 1959, do prof. Antenor Nas-

centes, o Curso de português de conformidade com a nova nomenclatura gramatical 

brasileira, de Reynaldo Canevari, Nomenclatura gramatical brasileira, de José Luís 

de Oliveira, de 233 páginas, da Biblioteca do Exército Editora, e tantos outros mais, 

que seria fastidioso citar (CHEDIAK, J.A., palestra proferida na Academia Brasilei-

ra de Letras, 13 de abril de 1999 apud HENRIQUES, p. 33-34). 

 

 

Nada menos importante é a Pequena gramática para a explicação da nova nomen-

clatura gramatical, cuja primeira edição data de 1959, do prof. Adriano da Gama Kury, a 

qual tornou-se um best-seller, com sucessivas edições29 nos anos imediatos depois da NGB. 

Trazia o livro uma versão considerada ainda mais simplificada e explicativa de todos os ter-

mos constantes da NGB, objetivando alcançar o entendimento de alunos desde o curso básico 

até os candidatos a vestibular, dos professores de ensino primário e secundário, além de todos 

os estudiosos que se interessassem pelo idioma em geral.  

Sua proposta era desenvolver os diversos assuntos abordados pela NGB, apresentan-

do exemplos, gravuras (como na fonética, por exemplo), quadros explicativos e um roteiro 

completo de análise sintática, com a certeza de ofertar acessibilidade e harmonia na condução 

dos tópicos. 

                                                 
28 HENRIQUES, C.C. Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 2009, 

pp. 29-30. 
29 Para este trabalho, utilizamos a sétima edição, de 1961. 
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O professor Gama Kury assumiu o compromisso de atender às necessidades de can-

didatos a todos os concursos, os mais variados, do exame de Admissão ao vestibular e não 

economizou na dedicação de cumprir com a palavra registrada na contracapa de seu livro: 

usava da metodologia indutiva para levar os estudiosos a apreenderem os conceitos a partir de 

explicações claras acerca dos fatos. A par disso, apresenta exercícios no mesmo formato dos 

testes que tanto assombravam o corpo discente; textos cuidadosamente selecionados de auto-

res como Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, Lima Barreto, Monteiro Lobato e 

tantos outros consagrados na prosa literária; um apêndice de palavras de difícil classificação, 

de acordo com a NGB; e um pequeno dicionário de sinônimos e antônimos e de definições, 

referentes aos textos explorados nas leituras e exercícios do livro. 

Folheando suas páginas, percebemos que a Pequena gramática para a explicação da 

nova nomenclatura gramatical é resultado também da colaboração de filólogos e gramáticos, 

posto que o professor Kury jamais se fechara ao conhecimento dos que dedicavam suas vidas 

aos estudos da nossa língua materna. Para a sétima edição, citou especificamente os professo-

res Mattoso Câmara Jr. e Martinz de Aguiar (1893-1974), esclarecendo em que pontos exa-

tamente contribuíram para o enriquecimento do material. 

Seu livro traz a portaria nº 36, de 28 de janeiro de 1959, em que o Ministro Clóvis 

Salgado resolve recomendar a adoção da NGB, um resumo da própria NGB, acompanhado de 

todas as explicações consideradas pertinentes para o bom entendimento daquilo que seria 

adotado nas gramáticas e manuais de ensino da língua portuguesa, e um apêndice com impor-

tantes informações para o bom uso dessa (então) nova ferramenta de extremo valor didático, 

especialmente para aqueles que viviam afastados geograficamente, no mínimo, do meio filo-

lógico dos grandes centros. 

A contribuição foi de grande valia – ainda é – e isso se comprova pelo número de 

edições com que foi contemplado trabalho de tamanha excelência. 

Anos mais tarde, quando já se acreditava adormecida no fundo de uma gaveta, a 

NGB foi trazida à berlinda mais uma vez, por ocasião de seu quinquagésimo aniversário, pelo 

Prof. Claudio Cezar Henriques, por meio do livro Nomenclatura gramatical brasileira: 50 

anos depois (2009). Com extremo aproveitamento de ocasião, o professor discute com reno-

mados colegas a possibilidade de uma revisão do texto que fora objeto de tantas observações 

no passado.  

O livro se revela uma verdadeira obra historiográfica, uma vez que apresenta o clima 

de opinião da época que precedeu o surgimento da NGB, traz a lume extratos de documentos 

comprobatórios do esforço que até hoje se faz para a melhoria do ensino da língua portuguesa 
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no Brasil, especialmente com vias de uniformizar o idioma com os países lusófonos depois do 

Acordo ortográfico de 2009, a par de abrir a discussão para uma revisão do texto da nomen-

clatura gramatical – iniciativa realizada por países de idiomas diversos e de Portugal, enquan-

to o Brasil permanece no ostracismo – além de oferecer espaço para que seja percebida a con-

fusão que se instala entre as questões da metalinguagem no ensino da gramática e os múlti-

plos problemas da educação no país. 

Mais uma vez, encontramos a participação de valiosos nomes da filologia, da gramá-

tica, do ensino, do ensaio, enfim, da educação da língua portuguesa no Brasil. Contamos com 

nomes como dos Profs. José Antônio Chediak e Evanildo Bechara para clarear em nossas 

mentes contemporâneas os idos do final da primeira metade do século XX e toda a segunda 

metade desse mesmo século. Além disso, podemos contar com a também preciosa opinião de 

estudiosos da atualidade para que nos seja possível considerar prismas diversos e formarmos 

nosso próprio parecer. 

Figuram em capítulo especial sobre a necessidade (ou não) de uniformização da no-

menclatura gramatical no ensino de língua portuguesa nos níveis fundamental e médio nomes 

como André Valente, Marcos Bagno, Rodolfo Ilari, Ricardo Cavaliere, José Carlos Santos de 

Azeredo, Ataliba Teixeira de Castilho, Carlos Alberto Faraco, José Luiz Fiorin, Rosane Mau-

ro Monnerat e tantos outros que, de maneira bastante eclética, tiveram liberdade para expor 

seus pontos de vista acerca do assunto, sem descuidar das considerações que foram concebi-

das ao longo deste trabalho – por exemplo, sobre o desenvolvimento das ciências da lingua-

gem até os dias atuais e o levantamento de questões mais voltadas às condições em que o en-

sino da língua portuguesa se dá.  

É, de certa maneira, fácil de se concluir que, num emaranhado de questões, das mais 

simples às mais complexas, a nomenclatura gramatical é apenas um dos problemas a serem 

levados em consideração numa tentativa de melhorar o quadro que ora se apresenta nas salas 

de aula brasileiras. 

A NGB nunca pretendeu ser definitiva, nem poderia ser, uma vez que se trata de as-

sunto linguístico, carecendo de revisão vez ou outra. A questão é definir quando se deve exe-

cutar tal empresa, de que forma deve ser feito, e que outros assuntos devem ser abordados 

para que o processo educacional seja efetivamente revisto em nosso país. O assunto, como se 

percebe, não é de pouco volume e, certamente, não será nessas linhas que esgotaremos a dis-

cussão. 

Mais uma vez, o convite encontra-se aberto à discussão sobre este interessante e im-

portantíssimo assunto: a NGB. 
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4 O CORPUS ANALISADO 

 

Neste momento, convém relacionar as gramáticas que compõem o corpus desta pesqui-

sa, a fim de que se possa aferir a pertinência de sua escolha como textos representativos da 

chamada Geração NGB. 

O corpus é constituído de quatro títulos, a saber: 

 

a) LIMA, C. H. Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 6. Ed. Adaptada 

à nomenclatura oficial. Rio de Janeiro: Gráfica Tupy, 1960. 

 

b) BECHARA, Evanildo C. Moderna gramática portuguesa. Com base na Nomen-

clatura Gramatical Brasileira. 11. Ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1967. 

 

c) CUNHA, Celso F. Gramática do português contemporâneo. De acordo com a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira. Belo Horizonte: Editora Bernardo Álvares 

S.A., 1970. 

 

d) MELO, Gladstone C. Gramática fundamental da língua portuguesa: (de acordo 

com a Nomenclatura Gramatical Brasileira). 4. Ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Téc-

nico, 2001. 

 

No tocante as edições escolhidas, buscou-se, na medida do possível, usar a edição que 

mais se aproxima da vontade do autor, sem descurar de seu pensamento linguístico à época 

em que foi promulgada a NGB. Assim, por exemplo, usa-se a 11.ª edição da Moderna gramá-

tica portuguesa, de Evanildo Bechara, que, embora não seja exatamente a mesma que saiu a 

público em 1961, mantém em sua concepção as ideias linguísticas originais. Saliente-se que a 

escolha das edições também sofreu alguns reveses, tais como a indisponibilidade da editio 

princeps de todas elas para que se pudesse proceder a uma análise das ideias iniciais do autor 

e seu progresso nas edições seguintes. 

 

4.1 A concepção da Gramática Normativa, de Rocha Lima 

 

A primeira gramática a ser analisada é a Gramática normativa da língua portuguesa, 

em sua sexta edição, já adaptada à NGB, de autoria de Carlos Henrique da Rocha Lima, à 

época, professor catedrático de Português do Colégio Pedro II. Inicialmente, a partir do título 

em si, o autor revela o público-alvo que deseja alcançar, ao denominar a gramática como 

normativa e, ainda na capa, destacar que é direcionada ao ensino médio. Rocha Lima oferece 

este seu trabalho a Antenor Nascentes, professor emérito do Colégio Pedro II, filólogo, etimó-
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logo, lexicógrafo e dialetólogo, e, dessa forma, manifesta ao menos uma de suas fontes de 

inspiração para a confecção da obra. Fica bem claro ao estudioso da língua portuguesa que se 

propõe debruçar-se sobre esta gramática a importância que Rocha Lima concede aos estudos 

clássicos e consagrados do idioma, embora apresente uma abordagem contemporânea. 

Na parte inicial, o autor apresenta algumas palavras, como advertência – da terceira edi-

ção – direcionando-as ao professor de Língua Portuguesa que em suas linhas buscasse materi-

al para lecionar, uma vez que o livro não se destinava exclusivamente a estudantes do curso 

secundário de então, mas ao público em geral. Nessa advertência, fica claro que houve adap-

tação à NGB; ao mesmo tempo, o autor esclarece que sua obra se prestava ao uso das escolas 

e da literatura didática e que não se encontraria muita diferença da primeira edição, visto que, 

no caso de alguma divergência terminológica com aquela edição, o autor optou sempre por 

utilizar-se da nomenclatura oficial. Considerou por bem incluir um apêndice a fim de esclare-

cer os casos mais conflitantes no tocante à matéria doutrinária em seus pormenores e conciliar 

destarte a utilização didática do livro e as principais convicções do autor. 

Entrementes, Rocha Lima incluiu um pórtico da segunda edição em que agradece a 

prestigiada acolhida que recebera sua primeira edição e, da mesma forma, o autor aduz que 

era receptivo às sugestões e críticas positivas para o aperfeiçoamento do trabalho apresentado 

à “mocidade estudiosa do Brasil” (1960, p.3) de então, visto que “servir o ensino do idioma 

nacional” (1960, p.3) configurava a mais patente intenção dos profissionais do magistério 

envolvidos. 

Rocha Lima entrega, então, a responsabilidade de prefaciar esta sexta edição ao colega 

Serafim da Silva Neto, filólogo e linguista brasileiro, fundador, entre outros títulos relevantes, 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e profundo conhecedor da língua portu-

guesa, do latim e da filologia românica. Suas palavras com referência à presente obra confir-

mam, assim, a notoriedade e notabilidade do livro que se oferecia ao público interessado. 

O douto linguista inicia seu texto lamentando as infindáveis chacotas a que são expostos 

os “abnegados defensores da pureza do idioma” (1960, p.5), ou seja, os gramáticos que apai-

xonadamente pesquisam a língua, e os trabalhos que mui penosamente tentavam desenvolver 

de uma forma unificada. Tal situação é atribuída à ausência “de um critério seguro, um méto-

do que servisse de fio condutor dos fatos da língua” (1960, p.5), à abundância de divergência 

de ideias, enfim, à falta de visão de conjunto entre si. Aponta ainda o fato de que as gramáti-

cas latinas serviam até então de modelo para as gramáticas românicas, ou seja, seguia-se o 

modelo clássico para suprir o vácuo deixado por outro que mais se aproximasse da unanimi-

dade. 
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Silva Neto menciona consideráveis nomes da filologia e da gramática até 1825, tais co-

mo Franz Bopp (1791-1867), linguista alemão, um dos principais criadores da gramática 

comparada, que demonstrou a afinidade genética existente entre determinadas línguas (sâns-

crito, grego, latim, persa e línguas germânicas), deduzindo os princípios gerais de sua forma-

ção, além de Jacob Grimm (1785-1863), também alemão, que escreveu, em coautoria com seu 

irmão Wilhelm (1786-1859), a Gramática alemã (1819) (resultado de seu trabalho filológico). 

Jacob Grimm, estudioso da filologia como sempre fora, nas descrições de suas viagens, sem-

pre intercalava suas observações mais gerais com detalhes linguísticos. Também se refere 

Serafim a Rasmus Rask (1787-1832), filólogo dinamarquês, poliglota, estudante da gramática 

de vários idiomas, inclusive o português arcaico, a par de Otto Jespersen (1860-1943), outro 

dinamarquês, este especialista em língua inglesa. Propôs a Gramática Nocional, que veio a 

gerar a gramática universal: teoria linguística da escola transformacional e generativa, que 

afirma que determinados princípios comuns subjazem a todas as línguas, por exemplo, a exis-

tência de vogais e consoantes, de relações sintáticas, de tempos e modos verbais, entre outros. 

Ao citar tais nomes, Serafim da Silva Neto revela os critérios de que se servira Rocha 

Lima para observar a evolução da pesquisa na área da filologia e na área da gramática. Anali-

sou, com pesar, que, enquanto a filologia, como área de investigação, encontrava-se em frutí-

fero período científico, a gramática ainda enfrentava o amadorismo. Embora se inspirasse no 

evolucionismo linguístico e na doutrina histórico-comparatista, ainda que a descrição da lín-

gua tivesse o foco sobre o fato concreto em detrimento da especulação apenas conceitual, o 

empirismo realizado era desordenado e salientou que os gramáticos não deviam esquecer-se 

dos problemas práticos da língua, a fim de que as classificações e nomenclaturas se tornassem 

simplificadas, úteis, acessíveis e “rigorosamente justificadas pelos fatos da língua” (1960, 

p.6). 

É diante desse panorama que Serafim da Silva Neto apresenta a Gramática normativa 

de Rocha Lima como obediente a rigidíssimos critérios e como tendo sido concebida sob espí-

rito empreendedor. Mesmo que assuma uma persistente campanha que prejudica o ensino da 

gramática, reitera que tal cenário é prosperamente vencido pela colaboração do gramático. 

Silva Neto deslinda sua tendência ao uso de textos clássicos de todas as épocas e con-

juntamente seu reconhecimento das línguas como expressões de arte cujo esqueleto gramati-

cal é mister tornar-se conhecido. Ao mesmo tempo, apresenta e concorda com a denúncia do 

importante linguista, filólogo, arqueólogo e etnógrafo português da primeira metade do século 

XX, Leite de Vasconcelos (1858-1941), de que os alunos deixavam o ensino médio – chama-

do de “liceu” naquele tempo – com conhecimento muito deficiente da gramática por falta de 
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um estudo mais demorado da matéria. Ao fazer referência à presente obra, conclui: “(...) aqui 

está a Gramática!” (1960, p.7). 

 

4.2 As fontes linguísticas de Evanildo Bechara à época da NGB 

 

Prosseguimos, então, a examinar a Moderna gramática portuguesa, de Evanildo Becha-

ra, gramático de excelência! Em sua 11.ª edição30, também essa gramática, que é direcionada 

ao Curso Médio, segundo o autor, foi escrita como uma síntese dos resultados encontrados 

por linguistas modernos nacionais e internacionais com base na NGB. Diante de tamanha 

aceitação pública, por seu estilo simples de apresentar os mais complexos assuntos da língua 

materna e por estar ininterruptamente atento a e envolvido nos estudos linguísticos dentro e 

fora do país, Bechara apresenta nesta edição o resultado do progresso até então alcançado. 

Embora reconheça que a disposição da matéria no livro siga “mais ou menos” (1967, 

p.21) o modelo clássico, por não admitir ruptura repentina com a tradição que atravessara 

séculos, sua preocupação foi direcionada mais para a doutrina, e a promessa oferecida aos 

professores, alunos e interessados pelo idioma nacional que buscassem essas páginas era de 

que encontrariam tratamento novo para diversos assuntos importantes que já não poderiam ser 

examinados apenas pelo prisma que a tradição os apresentava naqueles dias. 

É garantida uma revisão em quase todos os assuntos que formam o livro em edições an-

teriores e evolução não encontrada, até então, em trabalho semelhante. No tocante à estrutura-

ção e formação dos vocábulos, por exemplo, buscou trazer para a gramática da língua portu-

guesa os resultados alcançados pelos estudos da linguística americana. Ao mesmo tempo, 

retoma mais cuidadosamente assuntos como a estilística e a diferença entre a análise desta e a 

análise literária, cuja confusão é aqui denunciada pelo autor. De acordo com sua própria de-

claração, tal empresa somente teria sido possível após “umas noções, ainda que breves, sobre 

fonêmica estilística” (1967, p.21). 

Bechara também busca ressaltar os objetivos da análise estilística e conclamar os “cole-

gas de disciplina a que dela se sirvam num dos escopos supremos de sua missão: educar o 

sentimento estético do aluno” (1967, p.22). É esse o anúncio de uma carreira de toda a vida 

deste professor, gramático e filólogo que ricamente contribui até os dias de hoje para os estu-

dos da língua portuguesa. 

                                                 
30 Trata-se de uma edição modificada da primeira edição, trazida a lume em 1961. 
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Em relação aos termos utilizados nesta gramática e que não foram encontrados na NGB, 

o autor reverentemente explica que menos assuntos foram ventilados nesta que naquela. 

Percorrendo as páginas desta rica obra brasileira para o ensino da língua portuguesa, 

torna-se possível perscrutar os nomes que nortearam a orientação científica para a sua confec-

ção. Eis alguns: o antropólogo Edward Sapir , o linguista Charles Bally (1865-1947), Joaquim 

Mattoso Câmara Jr., Manuel Bandeira, Navarro Tomás (1884-1979) e outros, mas a um, espe-

cialmente – também por estar, à época da primeira edição da Moderna gramática, completan-

do o primeiro centenário de seu nascimento – Bechara rende os maiores agradecimentos e 

mais profunda homenagem: Manuel Said Ali Ida, que foi professor de alemão no Colégio 

Militar do Rio de Janeiro e também lecionou geografia. Curiosamente, nunca lecionou portu-

guês, mas conquistou a curiosidade de Evanildo Bechara quando este, na flor de sua adoles-

cência de 15 para 16 anos de idade, cerrou contato com a Lexeologia do portuguez histórico 

(1921), daquele autor, e outros textos posteriormente. De acordo com o próprio Bechara, nu-

ma entrevista concedida a Neusa Bastos no IP-PUC/SP, em dezembro de 200631, ficara admi-

rado com a ligação que Said Ali fazia da língua com o falante. Tomou o livro por modelo e 

buscou outros textos, tropeçando, enfim, em uma dúvida que só poderia ser tirada pelo pró-

prio autor dos textos; cheio de iniciativa, Bechara buscou nas “páginas amarelas” o número de 

telefone do professor e relatou seu desejo de esclarecer uma dúvida. Foi recebido pelo profes-

sor no dia seguinte e ali iniciou uma franca amizade que seguiria, até o fim da vida do mestre, 

recheada de encontros e conversas que certamente formaram o professor, filólogo e gramático 

que hoje temos a honra de encontrar na pessoa do Prof. Dr. Evanildo Bechara. 

 

4.3 Concepção de gramática em Celso Cunha 

 

Em seguida, tomamos nas mãos a Gramática do português contemporâneo (1970), de 

autoria de Celso Ferreira da Cunha, professor no curso de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e do Colégio Pedro II. Suas primeiras linhas configuram uma adver-

tência ao leitor, que deve frequentar, no mínimo, o Curso Médio e, com isso, imagina-se que 

ensejasse alcançar certa maturidade no conhecimento da língua portuguesa por parte daqueles 

que folheiam suas páginas. Mas são os alunos de Letras e os professores da língua materna 

que configuram o verdadeiro público alvo deste autor. 

                                                 
31 No site da revista Confluência, do Liceu Literário Português, nº 55, segundo semestre de 2018, disponível em: 

http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/276, faz-se referência à entrevista concedida 

pelo professor e publicada no livro 80 anos. Homenagem: Evanildo Bechara (2008). 

http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/276
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O título da gramática evidencia a intenção do autor de apresentar as características do 

idioma em sua forma culta bem como de utilizar a literatura contemporânea a fim de atingir 

seu propósito. Ao mesmo tempo, esclarece que de forma alguma deixaria de ter consideração 

com os fatos da linguagem coloquial e as formas idiomáticas, numa clara tentativa, ainda que 

reconhecidamente limitada, de apresentar uma “descrição sincrônica da língua” (1970, p.9). 

Nesse momento, a fim de justificar a afirmação de que um campo delimitado de interesse seja 

imprescindível para todo tratamento científico, Celso Cunha relembra Ferdinand de Saussure, 

o qual assegura que “a língua se transforma” e que se faz necessária “uma simplificação con-

vencional dos dados” (1970, p.9). Dessa forma, Cunha admite a tentativa de apresentar os 

fatos da língua como sistemáticos e solidários, sem utilizar, na maioria das vezes, alguma me-

todologia específica, embora enfatize o uso da morfossintaxe para o estudo da classe de pala-

vras, por exemplo. 

A valorização dos meios expressivos do idioma nesta obra, segundo o autor, torna-a 

mais frutuosa que uma gramática apenas, mas a converte numa obra estilística elementar do 

Português de sua época. Especialmente quando sustenta seguir a NGB nos assuntos que nesta 

foram tratados por estar “convencido das inúmeras vantagens de uma terminologia unificada 

para o ensino da língua nos cursos primário e médio” (1970, p.10), além de utilizar a generali-

zação e adequação dos termos onde se fizesse necessário. Fica bastante vívido o compromisso 

de obedecer às normas e à correção idiomática quando se trata da análise dos fatos de uma 

língua eleita como culta, sem, contudo, engessar-se na omissão de que exista uma contínua 

evolução que não permite limitar a língua nem no tempo nem no espaço. O autor ainda reitera 

que, de acordo com Robert Godel (1902-1984), “a gramática, com efeito, pressupõe um sis-

tema de unidades contemporâneas entre si” (1970, p.10). 

Em toda a sua apresentação, o autor tenta demonstrar a necessidade de um equilíbrio en-

tre a liberdade criativa do falante da língua e o trabalho de linguistas que buscam fundamentar 

a correção idiomática em fatores mais objetivos que simples regras conservadoras ou repres-

sivas dos setores cultos. Para exemplificar o conjunto de gramáticos preocupados com essa 

nova linha de pensamentos, Celso Cunha apresenta o “notabilíssimo linguista sueco” (1970, 

p.11) Adolf Noreen (1854-1925), que aponta três critérios de correção principais, a saber: 

1) Histórico-literário, segundo o qual o uso correto da língua encontra-se nas 

obras literárias clássicas de um tempo pretérito; 

2) Histórico-natural, segundo o qual a língua se desenvolve livremente e sem en-

traves de qualquer natureza. A esse critério, Otto Jespersen, também citado anteriormente por 

Rocha Lima, chamou “anárquico” (1970, p.11); 
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3) Racional, expressamente defendido por Noreen e por outros linguistas da épo-

ca, como Flodström, por exemplo, em que se afiança que o melhor é o que se pode compreen-

der e reproduzir com mais facilidade entre os falantes da língua. 

Otto Jespersen, diz Cunha, assevera que os sete critérios – “o da autoridade, o geográfi-

co, o literário, o aristocrático, o democrático, o lógico e o estético” (1970, p.12) – não conse-

guem justificar a correção linguística ou a eleição do que seja correto ou incorreto. Antes, o 

que é patente é uma norma linguística oriunda da comunidade, da sociedade em que se encon-

tram os falantes e que por eles tenha sido aceita como elemento comum. Jespersen compara o 

sistema linguístico ao sistema social e reconhece a necessidade de obedecer a normas nos dois 

sistemas, sendo que o primeiro parece ser mais coercitivo que o segundo a partir do momento 

que se acata a eleição do que seja linguisticamente correto, sem, entretanto, haver uma razão 

lógica para tal, nem, por outro lado, desmerecer o valor natural daquilo que possa ser conside-

rado linguisticamente incorreto em determinado contexto somente por desviar-se da tal norma 

eleita pela comunidade linguística a que o falante pertence. 

Em meio a essas opiniões extremadas, encontramos Celso Cunha buscando reter o que 

há de bom em ambas as partes e estabelecer o equilíbrio na construção de “uma sã e eficaz 

política educacional e cultural verdadeiramente brasileira” (1970, p.13). Aponta para Eugenio 

Coseriu, um gramático e linguista, um romanista por excelência, por si mesmo confesso que 

se interessava pelos idiomas e por suas literaturas, e que apresenta um amplo conceito de 

competência linguística nos níveis universal, histórico e individual. Coseriu assume que: 

 

 
(...) a linguagem expressa o indivíduo por seu caráter de criação, mas expressa tam-

bém o ambiente social e nacional, por seu caráter de repetição, de aceitação de uma 

norma, que é ao mesmo tempo histórica e sincrônica (...) porque a linguagem não é 

só expressão, finalidade em si mesma, senão também comunicação, finalidade ins-

trumental, expressão para outro, cultura objetivada historicamente e que transcende 

ao indivíduo (COSERIU, 1956, p.44-45, apud CUNHA, 1970, p.13). 

 

 

Celso Cunha também relembra as contribuições de Roman Jacobson (1896-1982), o 

qual reitera a impossibilidade de uma estrutura monolítica no que diz respeito à linguagem 

nas gramáticas e ao ensino do idioma, uma vez que “cada língua abarca vários sistemas si-

multâneos, cada um dos quais se caracteriza por uma função diferente” e, sendo assim, uma 

língua “pode também admitir várias normas, que representam modelos, escolhas que se con-

sagraram dentro das possibilidades de realizações de um sistema linguístico” (1970, p.13). 

Parece importante ao autor lembrar-nos de que o critério da aceitabilidade social de cor-

reção sobrepõe-se a todos os outros critérios de correção que não se aplicam em todos os ca-
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sos. Ao perseguir a ambição de atingir a um conceito menos impreciso do que seja “correção” 

em cada idioma, Cunha assevera que os linguistas tentam estabelecer métodos que possibili-

tem descrever em minúcias as variedades chamadas cultas, sejam elas escritas ou faladas, de 

seus idiomas, a fim de determinar o que seja obrigatório, facultativo, tolerável, grosseiro, 

inadmissível, e mais radicalmente, certo ou errado em qualquer idioma.  

Celso Cunha encerra sua mensagem citando a ideia que Machado de Assis (1839-1908) 

deixa transparecer numa citação sua de que tal empresa seja praticamente impossível num 

curso de vida – provavelmente, dada a evolução linguística contínua – após agradecer a seus 

colaboradores, o que deixa claro seu espírito de equipe e sua atenção a todas as ideias linguís-

ticas circundantes em sua contemporaneidade. 

 

4.4 A proposta de Gladstone Chaves de Melo 

 

Por último, mas em nada menos importante, a pesquisa encontra agora a quarta edição 

da Gramática fundamental da língua portuguesa (2001), de Gladstone Chaves de Melo.  

A primeira edição desta gramática foi tão bem acolhida que logo se fez necessária uma 

segunda edição e, para esta, só houve tempo de consertar os erros tipográficos mais gritantes e 

alguns excessos normativos aqui e acolá. No entanto, o autor aproveita a oportunidade para 

denunciar o que considera ter sido o abandono do estudo e do ensino da língua culta, como se 

tivessem sido banidos da língua literária diante da invasão da Linguística Geral – não obstante 

sua utilidade para o próprio autor em edições futuras – cujas múltiplas correntes ora se encon-

travam, ora se debatiam, considerando apenas a fala coloquial, como se a língua fosse, sim, 

um ser vivo, em evolução contínua, porém dissociada do homem e de sua cultura. A linguísti-

ca estaria sendo, dessa forma, uma maneira de obrigar os alunos a memorizarem uma termi-

nologia estranha, inserindo a gramática numa crise em que regras seriam inventadas; defini-

ções, complicadas; apresentando excesso de divisões e subdivisões e distanciamento da lín-

gua. Lembra também que, por mais longínquas que pareçam determinadas construções ou 

formas da língua portuguesa, por pertencerem à língua literária clássica e não contemporânea, 

há que serem ensinadas sim, justamente por pertencerem à língua literária! Tal conhecimento 

seria a única garantia de sucesso para os discentes que confrontassem Machado de Assis, Al-

phonsus de Guimaraens, José de Alencar, Gonçalves Dias, Camões e outros grandes nomes da 

clássica literatura da língua portuguesa nos exames que prestariam. Denuncia que a noção de 

que a língua literária seja supra regional e ácrona estivesse sendo perdida. Contudo, assevera 
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Melo, de acordo com o filólogo francês Victor Henry (1850-1907), “sem sistematizar a língua 

literária, ‘língua adquirida’, não há conhecê-la com segurança” (2001, p.7). 

Outrossim, Gladstone Chaves de Melo garante que a intenção deste “livrinho”, como o 

chama carinhosamente no prefácio da primeira edição, é de simplificar a gramática sem dei-

xar de justificar todos os preceitos e normas a partir de textos de bons autores brasileiros, para 

fazer patente a unidade da língua. Ao mesmo tempo, reitera que “toda a doutrina deste manual 

é inspirada na Linguística e na Filologia” (2001, p.8) daqueles dias. Declara também que a 

NGB foi adotada por motivos didáticos, porém o autor deixa bem clara a sua opinião de que 

ela é por vezes mais doutrinária do que feliz na tarefa de uniformizar a terminologia da língua. 

Esta gramática é, então, intitulada “fundamental”, posto que se presta o dever de man-

ter-se nos alicerces da estrutura da língua portuguesa, ou seja, “a sistematização dos fatos da 

língua” (2001, p.7). O que fora excluído do corpo da gramática, como a Retórica, a Estilística, 

os coletivos e outros, foram incluídos num apêndice a fim de atender a exigências curriculares 

de então ou simplesmente aumentar a utilidade didática. O autor acredita e trabalha consoante 

sua crença de que a gramática esteja a serviço da língua em vez de ser senhora dela. 

Com esse trabalho, o autor pretendeu cativar as pessoas cultas e inteligentes, que tinham 

consciência de sua formação linguística deficiente e, na busca pelo avanço do conhecimento 

nessa área, desejam encontrar ensinos mais flexíveis, verossímeis e, principalmente, aplicá-

veis não somente na língua escrita, mas na falada também. Admite, dessa forma, que a tarefa 

de dominar a língua culta pode ser inteligentemente realizada por tantos quantos aplicarem 

sua dedicação nas páginas de sua Gramática fundamental da língua portuguesa. 

Não é nossa proposta neste trabalho apontar quem terá sido o mais fiel ou o menos obe-

diente à nomenclatura recomendada através da NGB, mas não se pode deixar de salientar que 

estamos lidando neste último trecho do texto com a vida de um homem que, a despeito de ter-

se formado bacharel em Ciências Jurídicas aos 21 anos de idade, tendo sido convidado para 

ocupar o posto de “assistente na cadeira de Língua Portuguesa da Faculdade Nacional de Filo-

sofia da Universidade do Brasil” (CAVALIERE, 2017, p.11), iniciou sua trajetória de dedica-

ção aos estudos humanísticos, que lhe conferiu uma formação plural e um conhecimento que 

não podemos medir. Tal conhecimento fora sempre colocado a serviço dos que o cercavam e, 

incansavelmente, ensinou dentro e fora das salas de aula; influenciou jovens; instruiu a todos 

e seu nome hoje carrega o apreço e a saudade de muitos quantos foram privilegiados com seus 

ensinamentos. 
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Entre outros, mas também por esse legado honestamente construído é que consideramos 

o nome de Gladstone Chaves de Melo e sua Gramática fundamental da língua portuguesa 

imprescindíveis para esta pesquisa. 

 

4.5 Considerações gerais sobre as quatro propostas do corpus 

 

Examinar essas quatro gramáticas mostra-nos a riqueza da observação linguística da 

primeira metade do século XX por parte dos profissionais da língua dentro e fora do Brasil e o 

que tal comportamento rendeu como consequência para depois de 1950. O estruturalismo e a 

literatura clássica tão valorizados no ensino da língua portuguesa não garantiam aos alunos e 

professores dos cursos fundamental e médio uma linguagem unificada junto com ideias e ide-

ais sem conflito algum também no âmbito teórico. 

É inegável perceber que, apesar de Gladstone Chaves de Melo ser o único gramático en-

tre os citados a apresentar alguma objeção ao modo como a NGB foi trazida a público e ou-

tros igualmente apresentarem restrições à nomenclatura no plano conceitual, os quatro gramá-

ticos reconhecem a necessidade mercadológica de reformularem suas obras, que já eram con-

sagradas. Tais gramáticas formaram gerações de profissionais brasileiros – isentando-nos da 

responsabilidade de nomear outros países lusófonos que foram alcançados pelas mesmas 

obras – que apresentam bom conhecimento e manejo da língua materna por causa desses es-

critores. Como já dissemos antes, eles formaram outros professores, advogados, médicos, 

juízes, engenheiros e tantos outros profissionais que garantem a manutenção e evolução de 

uma sociedade. 

A conceituação apresentada por eles, buscando seguir o que a NGB indicava, é, a um 

tempo, a obediência ao apelo do público em geral, que sofria com tanta dissidência teórica e 

metalinguística sem haver como satisfazer a todos e, ao mesmo tempo, o cumprimento da 

abnegação do pensamento individual em favor do coletivo. Os fundamentos doutrinários, tais 

como o conceito de língua, sintaxe, morfologia, e outros, passaram a ser conhecidos de uma 

forma que favorecia os docentes e discentes não apenas dos centros acadêmicos do Brasil, 

mas os de todos os recantos nacionais. 

Em relação ao corpus de exemplificação em língua literária, somente Gladstone Chaves 

de Melo declara a intenção de trabalhar com escritores contemporâneos brasileiros; enquanto 

isso, os outros três se mantêm livres para continuarem a abastecer sua obra na fonte tradicio-

nal e já aceita como a riqueza clássica da língua portuguesa – o que não significa que seja a 

única fonte utilizada. 
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Uma característica fundamental da NGB é que configurou uma curva do pensamento 

gramatical brasileiro: em todas as gramáticas acima percebemos a intenção de unir as bases da 

filologia do século XIX com os ganhos do estruturalismo e isso é notório pelos nomes que 

configuraram a inspiração de nossos escritores. Tudo o que parecia ser necessário para unifi-

car a nomenclatura gramatical – conceito de unidade mínima, morfema, o que seja uma vari-

ante mórfica – juntamente com a estilística, que nem é tão valorizada para o ensino nos dias 

atuais, era encontrado na NGB. Entretanto, também ficou óbvio que todos possuíam mais 

matérias a exibir além do que a NGB apresentava e o fizeram. 

É importante não se esquecer de que a NGB foi uma recomendação e não uma imposi-

ção do MEC, e a prova disso é que os estudos filológicos e gramaticais continuaram a evoluir, 

bem como os diversos idiomas, que continuam se transformando. Afinal, nunca foi objetivo 

da NGB impedir a evolução do idioma nem tampouco dos estudos gramaticais. Passado o 

tempo, podemos reiterar que a realidade brasileira atual parece ser a da necessidade de uma 

reunificação da nomenclatura no ensino básico, mas esse é outro capítulo! 
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5 DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA NAS GRAMÁTICAS  

 

Neste capítulo, procederemos a mais uma reflexão acerca do processo histórico da 

gramática de Língua Portuguesa, sob uma perspectiva historiográfica, uma vez que se cum-

priu o papel de demonstrar a importância das obras aqui analisadas ao longo do tempo até a 

contemporaneidade. 

A intrínseca ideia de realizar uma revisão no texto da NGB 61 anos depois de sua 

implantação já é prova de que um olhar para o passado a fim de esclarecer questionamentos 

do presente seja considerado relevante para a efetividade da tarefa. 

Ao mesmo tempo, levamos em consideração as indagações levantadas por Bastos e 

Palma sobre os gramáticos investigados nesta pesquisa como representantes da chamada Ge-

ração NGB: 

 

 

(...) quem são os intelectuais preocupados com a ciência da linguagem? O que é 

gramática para eles? O que pensam sobre o ensino de Português? Em que medida 

adotaram em suas obras os conhecimentos acatados na época, ou deles se afastaram 

pela crença em valores diferenciados? Qual o grau de representatividade das obras 

na época, e além dela? Que contribuição deixaram, a ponto de, hoje, analisarmos su-

as gramáticas na perspectiva da Historiografia Linguística? (BASTOS; PALMA, 

2008, p. 13). 

 

 

Acreditamos que, ao realizarmos a análise de suas gramáticas nos pontos especifica-

dos, muitas dessas indagações serão respondidas e poderão, quiçá, comprovar a eficácia que o 

texto da NGB provocou no ensino da língua portuguesa no Brasil, o que, portanto, justificaria 

sua atualização de acordo com o desenvolvimento das ciências da linguagem e a necessidade 

que ora sentimos de um texto coerente com o acima exposto, claro – a fim de alcançar a co-

munidade acadêmica de maneira abrangente – e científico, ou seja, com provas explícitas a 

partir dos fatos linguísticos. 

Dos quatro autores aqui estudados, Celso Cunha é o único que não traz em seu livro 

uma conceituação declarada para “gramática”. Antes, procura esclarecer os conceitos de “lín-

gua”, “linguagem” e “discurso”, além de discorrer sobre “dialeto e falar”.  

Não vemos essa postura como desimportante, haja vista que existem conceitos que aí 

estão para sustentar o corpo da teoria. A pensar dessa forma, deparamo-nos com as ideias de 

HALLIDAY (1970, p. 141), que consideramos a partir do seguinte questionamento: 

 

 

(...) Por que é a língua como é? A natureza da língua está intimamente relacionada 

com as necessidades que lhe impomos, com as funções que deve servir. (...) Mas 



76 
 

subjacentes a tais instâncias de uso da língua estão funções mais gerais que são co-

muns a todas as culturas. (HALLIDAY, 90, p.141) 

 

 

Também Evanildo Bechara discorre sobre a língua e a linguagem e, tanto ele quanto 

Celso Cunha concordam que a língua é um inteligente sistema articulado de forma a obter um 

resultado que seja socialmente satisfatório nas relações humanas, ou seja, a língua é cultural e 

objetiva, ela sempre tem uma razão de ser, uma função. Ela se realiza no exercício humano de 

comunicação – seja de forma oral ou escrita – e sem o componente humano, a língua não pas-

saria de pura abstração. 

Por se tratar de um sistema complexo, constituído de características especiais que fa-

zem a distinção do ambiente, da circunstância, das personagens envolvidas no processo de 

comunicação, entre outros fatores, a língua pode (deve) ser analisada por uma ciência chama-

da gramática (no sentido de que esta descreve sistematicamente fatos da língua e preconiza os 

usos chamados de cultos) – Bechara ainda ressalta que é uma “arte” –, a qual se ocupa de sis-

tematizar os fatos linguísticos característicos de uma determinada época. Essa é uma das for-

mas – a mais geral – de dizer sobre a conceituação e função da gramática.  

Acerca de sua divisão, os quatro concordam: a Fonética, a Morfologia, a Sintaxe – e, 

com um pouco mais de vagareza no assunto, vemos também os estudos sobre Semântica e 

Estilística, por exemplo, em não todos os autores. Procederemos ao estudo das áreas subdivi-

didas da gramática, então. 

 

5.1 A fonética 

 

Chamado de fonética, fonêmica ou ainda de fonologia, nesse ponto de estudo os au-

tores discorrem sobre os fonemas, sua classificação, a ortografia, a prosódia e a ortoépia, co-

mo pontos principais. 

É interessante perceber a riqueza dos detalhes que são apresentados para esclarecer 

os diversos pontos a serem estudados. 

O início se dá normalmente pela conceituação de “fonema” e a explicação de seu 

processo de formação. Entretanto, Bechara e Melo subdividem primeiro a fonologia entre 

descritiva e expressiva, enquanto que Lima e Cunha vão direto à descrição dos fatos linguísti-

cos fonéticos: de forma mais sucinta ou não, falam sobre o aparelho fonador, apresentam figu-

ras explicativas e discorrem sobre a produção dos sons, a classificação das vogais, das conso-
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antes e sobre os diversos eventos sonoros que devem ser conhecidos – ditongo, tritongo, hia-

to, encontro consonantal, dígrafo, letra diacrítica. É a parte da ortoépia. 

Tratam também da prosódia, discorrendo sobre a sílaba, suas características e a clas-

sificação advinda dessas características, sobre intensidade, tonicidade e até dupla prosódia, 

como acontece na gramática de Bechara. 

A par disso, todos os autores discorrem com detalhes sobre as leis da ortografia, a 

despeito de haver um Formulário Ortográfico desde 1943 – o Acordo Ortográfico de 1945, 

entre Portugal e Brasil, não foi ratificado no Congresso Nacional brasileiro – que regia a orto-

grafia do português do Brasil. O que se percebe, no entanto, nos trabalhos aqui analisados, é 

que os autores tiveram o cuidado de conferir a internacionalidade fonética às informações 

exibidas.  

O uso de imagens e quadros ilustrativos também foi de grande ajuda para a compre-

ensão da matéria em todos os autores. 

Rocha Lima inicia o capítulo sobre Fonética em Gramática normativa da língua por-

tuguesa (1960) descrevendo o aparelho fonador e a produção dos sons. Embora a produção 

dos sons seja feita de forma generalizada, a descrição do aparelho fonador é bastante esclare-

cedora. 

O autor segue descrevendo, de maneira bastante informativa, as vogais, as consoan-

tes, bem como os fatos fonológicos que decorrem destas: encontro vocálico e encontro conso-

nantal, por exemplo. 

Em seguida, comenta pormenorizadamente sobre Acentuação – apresentando bastan-

tes exemplos – e entra em detalhes ao descrever a pronúncia normal do Brasil com a adição da 

importante nota a seguir: 

 

 

Segundo normas aprovadas pelo Primeiro Congresso Brasileira de Língua Falada 

no Teatro, realizado em 1956, na Cidade do Salvador – Bahia, o qual ratificou, em 

suas grandes linhas, as conclusões do Primeiro Congresso da Língua Nacional Can-

tada, reunido em 1937, em São Paulo (LIMA, 1960, p.30). 

 

 

Assim, prossegue com minúcias até que apresenta pontos importantes sobre Ortogra-

fia e dispensa um capítulo inteiro para discursar sobre isso. 

O autor Evanildo Bechara inicia o capítulo acerca da Fonética e fonêmica tratando da 

“produção dos fonemas e sua classificação”, apresentando conceitos e se utilizando de ima-

gens para mostrar o funcionamento do aparelho fonador, como se dá a produção das vogais, 
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quadros explicativos, sendo criterioso para explicitar os fatos fonológicos de nossa língua 

portuguesa. 

Já Celso Cunha, antes de abrir o capítulo sobre Fonética e fonêmica, conceitua Lin-

guagem, língua e discurso, explica e discorre também sobre dialeto e falar. Além de apresen-

tar uma imagem do aparelho fonador a fim de melhor esclarecê-lo, o autor apresenta concei-

tos, mais imagens, quadros e explicações esclarecedoras sobre os fatos fonéticos. 

Celso Cunha faz menção à NGB todas as vezes que considera necessário – seja para 

esclarecer que determinada informação não consta do texto oficialmente recomendado pelo 

Ministro da Educação e Cultura, seja para explicar melhor o que esse mesmo texto declara. 

Ele encerra o capítulo discorrendo sobre a Ortografia, com detalhes explicativos ri-

camente explanados também nas Observações ao longo das páginas. 

Em sua Gramática fundamental da língua portuguesa (2001), Gladstone Chaves de 

Melo discorre sobre a fonética descritiva – já que a sua opção era descrever a fonologia – de-

monstrando a importância acerca da “noção de fonema, a produção dos fonemas e sua classi-

ficação, o conceito de sílaba, de acento etc.” (2001, p.14) 

O autor explica que todo idioma possui um sistema sonoro, caracterizado pela coe-

rência, homogeneidade e solidariedade, e explica que esse sistema é caracterizado pelo uso 

dos órgãos da fala de determinado modo em que um conjunto específico de músculos seja 

usado na produção de sons específicos também. Desse modo, quando alguém está se expres-

sando num idioma diverso do seu pátrio, normalmente o uso de um segundo idioma gera um 

cansaço maior do que ao falar a própria língua, já que os músculos serão usados em posições 

e atitudes diferentes. 

Um par de vezes, ao longo do texto, o autor defende que, por tratar-se de gramática 

apenas fundamental não poderia deter-se com explicações minuciosas, porém não se isenta de 

passar nenhuma informação rica ao estudioso da língua portuguesa. 

Ademais, cita declaradamente a NGB ao expor a teoria sobre os encontros vocálicos, 

por exemplo. Isso confirma sua postura de aceitação do texto oficial independentemente de 

não concordar com muitos pontos e considerá-lo, por vezes, mais arbitrário que didático. 

 

5.2 A ortografia 

 

Na gramática de Rocha Lima, a ortografia é apresentada como o quarto capítulo, 

dentro da Fonética. É dividida em três períodos – fonético, pseudoetimológico e histórico-

científico – em que o primeiro era voltado para a forma de pronunciar as palavras, acarretando 
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total desarmonia na sistematização, embora houvesse um grau de simplicidade não experi-

mentado em outros períodos; o segundo período revelou maior apreço aos clássicos gregos e 

latinos, havendo grande crescimento nos estudos na área da ortografia nos séculos XVI, XVII 

e XVIII, aproximando a escrita portuguesa à escrita latina; já o terceiro período foi marcado 

pelos estudos de Gonçalves Viana, que constituíram a base para o sistema ortográfico ofici-

almente adotado pelo governo de Portugal em 1911. 

O autor expõe alguns reveses políticos que condicionaram a adoção dos acordos or-

tográficos no Brasil, apresentando os fatos históricos sem desvios, de forma esclarecedora. 

Em seguida, expõe as generalidades do Sistema Ortográfico Oficial, dando a conhecer as idi-

ossincrasias ortográficas vigentes naquele período da história. 

Ao exibir a ortografia, o professor Bechara já havia sido bastante minucioso acerca 

da Fonética descritiva e da Fonética expressiva, bem como a prosódia e a ortoépia. Então, o 

autor apresenta as mesmas idiossincrasias ortográficas que já vimos em Rocha Lima: o alfabe-

to, as letras K, W, Y, o H, as consoantes mudas, entre outros. Seu texto é rico em explicações 

sobre os fenômenos ortográficos, revelando os caminhos de sua formação que o levaram até 

aquele conhecimento. 

Celso Cunha cuida da ortografia de forma bem direta, mas não menos completa. Dis-

corre sobre o acento, o til, o trema, a cedilha e o hífen, a par das regras de acentuação, apre-

sentando aí observações pertinentes para clarear os pontos principais da matéria, além de dei-

xar clara a adaptação da “terminologia do Formulário Ortográfico oficial à Nomenclatura 

Gramatical Brasileira” (CUNHA, 1970, p.53). 

Gladstone Chaves de Melo foi ainda mais sucinto ao expor a ortografia como último 

subitem entre os assuntos fonéticos tratados. Para a proposta de sua gramática, é absolutamen-

te compreensível que o texto assim se mostre, assinalando pontos importantes como o fato de 

a ortografia vigente naquele tempo ser fonética e etimológica, ou seja, “procura reproduzir a 

pronúncia normal e atende à história da língua” (MELO, 2001, p.37). De maneira bastante 

clara e retilínea, o autor discorre sobre pontos importantes, provando a racionalidade, a sim-

plicidade e a etimologia da ortografia daqueles dias que, contrariamente ao que alguns pensa-

vam, não era “nada arbitrária”, afirmou o autor. 

Ao falar da ortografia, uma vez que o Acordo Ortográfico de 2009 não trouxe mu-

danças tão profundas assim para o nosso idioma, Melo nos deixa informações que são perti-

nentes até os nossos dias: 
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(...) convém assinalar que o atual sistema gráfico historicamente representa uma co-

mo que volta à perdida tradição medieval, estabelecida em bases racionais e utili-

zando os progressos da moderna Etimologia científica. 

 

Na verdade, Etimologia é história da palavra e não a identificação de sua origem re-

mota. (...) 

 

(...) pode-se dizer que a ortografia vigente é fonética e etimológica, quer dizer, pro-

cura reproduzir a pronúncia normal e atende à história da língua (...) (2001, p. 37). 

 

5.3 A morfologia 

 

A morfologia, assumem os autores, trata do estudo das palavras e todos discorrem 

sobre as classes – é unânime a divisão entre dez classes, a saber: substantivo, adjetivo, artigo, 

pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição – e suas característi-

cas específicas, quais sejam, a flexão – de gênero, número e grau (de acordo com cada classe) 

– e suas subclassificações, além de outras idiossincrasias relacionadas a cada classe gramati-

cal. 

A estrutura das palavras também é assunto de grande importância, pois é nesse tópi-

co que os autores apresentam os elementos mórficos e suas especificidades: as variantes, a 

neutralização, a subtração, a acumulação, a fusão e a suplementação, entre outros.  

Para além desses dois tópicos, é estudada a formação das palavras, em que os autores 

provam que há palavras indivisíveis e que, quando são divisíveis, além de cada parte do vocá-

bulo apresentar valor semântico, existem diferentes processos de formação dependendo de 

como são juntados os elementos, as partes que compõem cada palavra. 

É também nessa parte que tomamos conhecimento da etimologia de muitas palavras 

– a partir de radicais e afixos gregos e latinos – que são a base da língua portuguesa que fala-

mos na atualidade. 

A fim de expor o assunto Morfologia, Rocha Lima introduz logo no início uma cita-

ção deveras pertinente: 

 

A Morfologia não examina as palavras uma por uma, tais como se encontram no Di-

cionário. Grupa-as em certo número de classes, de acordo não só com a sua signifi-

cação senão também com os caracteres de forma e flexões que elas tenham em co-

mum (1960, p.63). 

 

 

Apresenta, então, uma classificação das palavras, entretanto, faz questão de esclare-

cer a flexibilidade da mesma, dado o caráter volúvel que as palavras podem assumir ao entra-

rem em contato com outras, ou seja, dentro de um contexto. 
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Em seguida, o autor explana detidamente cada uma das classes de palavras, enquanto 

apresenta exemplos e detalhes que considera importantes, a par das notas de rodapé, que sem-

pre trazem a lume alguma informação ainda mais esclarecedora ao assunto. É justamente nes-

sas observações que o autor atualiza o leitor acerca de toda literatura estimada para enriquecer 

o conteúdo. 

Posteriormente, Rocha Lima discorre sobre a formação de palavras e seus processos. 

A exposição de Evanildo Bechara sobre este assunto começa já com a apresentação 

das classes de palavras, com conceitos, subclassificações e exemplos, sendo mais sucinto nas 

definições, mas esbanjando esclarecimentos no desenvolvimento de suas ideias. 

O autor cita a NGB justificando o enriquecimento de seu texto em relação ao oficial 

sem, no entanto, diminuir-lhe a importância. Valeu-se, pois, somente do senso de dever de 

expor com minúcias os vários assuntos ali tratados, ligando-os a fim de trazer mais clareza ao 

estudioso da língua portuguesa. “(1) A NGB não divide os adjetivos em explicativos e restri-

tivos; fizemo-lo aqui porque esta distinção é necessária para casos de pontuação, de sintaxe e 

de estilística” (cf. págs. 280-281) (BECHARA, 1967, p.106). 

Usa de linguagem bastante clara e acessível, e ainda que mantenha uma postura su-

cinta nas definições, explana com detalhes o desenvolvimento dos assuntos. Ademais, vez ou 

outra, apresenta a voz de outra personalidade valiosa para nosso idioma, como quando expõe 

uma nota sobre Manuel Bandeira:  

 

 

(1) No Brasil só por imitação literária aparece este verbo. Dele nos diz Manuel Ban-

deira: “Esse lusitanismo está sendo introduzido por certos revisores à revelia dos au-

tores; já me enxertaram a antipática palavra numa tradução minha, mas eu juro que 

não a escrevi, nem jamais a escreverei: escreverei sempre “mobiliada” (Poesia e 

Prosa, ed. Aguilar, II, 441) (BECHARA, 1967, p. 143). 

 

 

Ao encerrar a explanação acerca das classes de palavras, entra a destramar sua estru-

tura e formação, apresentando tal clareza em sua maneira de conduzir as questões que por si 

justifica sua presença nesta pesquisa e nas mãos dos aguçados estudiosos de nosso idioma. 

Celso Cunha, por sua vez, difere do que vimos até agora e apresenta o assunto como 

quem realmente se dirige a alunos do Curso Médio em diante e quiçá professores: discorre 

sobre a matéria como quem fala a alguém que possui conhecimento prévio de seus elementos. 

De forma direta e clara, expõe as informações necessárias ao domínio da matéria, 

justificando, vez ou outra, as poucas divergências entre seu texto e o da NGB, apresentando 

listas de palavras e de elementos de palavras que servem para elucidar ainda mais o conteúdo, 

a par de revelar os processos de formação das palavras. 
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Já Gladstone Chaves de Melo, embora tenha se proposto apresentar uma gramática 

“fundamental”, apresenta riquezas de detalhes e curiosidades ainda não exploradas pelos de-

mais representantes da Geração NGB: seu texto muito se assemelha a uma conversa com o 

leitor, como se ainda hoje pudéssemos ter o professor Gladstone lecionando bem à nossa fren-

te. 

Segue fazendo referências à NGB muito respeitosamente e com uma postura certa-

mente colaborativa consoante o ensino da língua portuguesa. Deixa clara essa postura ao as-

sumir a adoção da “posição e a terminologia da NGB”, todavia assume o compromisso de 

explicá-la e trazer a seu texto uma “doutrina linguística”, que seja mais “acertada” que o “có-

digo de nomes” que o texto oficial representa (1978, p.46). 

O autor apresenta, respectivamente: a classificação das palavras (apresentando uma 

conclusão teórica e uma prática antes de evoluir no assunto), a estrutura do vocábulo (com 

resumo e exemplificação), a formação das palavras (delineando os processos) e um “estudo 

sumário de prefixos e sufixos” (com listas repletas de exemplos sobre o assunto). 

Em seguida, prossegue a discursar sobre as flexões das palavras, dispensando aten-

ção especial ao Verbo, por exemplo, e tendo o cuidado de trazer a lume um apêndice em que 

apresenta um vocabulário esclarecedor acerca de características especiais referentes ao Subs-

tantivo e ao Adjetivo. 

 

5.4 A sintaxe 

 

Na parte da sintaxe, muitos alunos já sofreram e sofrem só de ouvirem falar na famo-

sa “análise sintática”, que, nada mais é, do que analisar a relação que cada palavra tem com 

outra dentro de determinado contexto (frase). Associa-se também com a classe de cada pala-

vra, pois dependendo de sua classe, pode assumir tal e qual função, dizem os autores. Nesse 

caso, então, estudam os termos da oração, a construção dos períodos, a sintaxe das palavras e 

outros assuntos específicos, de acordo com o interesse de cada um. 

A conceituação é sempre acompanhada de exemplos e explicações de pé de página, o 

que facilita ao estudante a autoeducação acerca da língua portuguesa, além do preciosismo 

dos detalhes apresentados para a compreensão dos assuntos. 

Rocha Lima, neste capítulo, utiliza a literatura clássica da língua portuguesa – come-

çando mesmo com Camões, porém sem esquecer Monteiro Lobato, Gonçalves Dias e Macha-

do de Assis, entre outros – para exemplificar os conceitos que expõe: do que seja frase e ora-

ção, por exemplo. 
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Ao discorrer sobre o Complemento Nominal, Rocha Lima nos lembra o motivo pelo 

qual o texto da NGB teve tanta importância: “Tais complementos têm recebido várias deno-

minações: objeto nominal (Maximino Maciel), adjunto restritivo (Alfredo Gomes), comple-

mento restritivo (Carlos Góis), complemento terminativo” (CARLOS PEREIRA; SOUSA 

LIMA, 1960, p. 231). 

Em suas páginas, encontramos o complemento relativo, que é diferenciado do objeto 

indireto, uma vez que complementa um verbo de significação relativa por meio de uma prepo-

sição determinada, com valor de objeto direto e distinção nítida do objeto indireto por suas 

características específicas, a saber: primeiro, por denotar o ser sobre o qual recai a ação e, 

depois, por corresponder às formas tônicas de 3ª pessoa ele, ela, eles, elas, precedidas de pre-

posição, conforme o autor explica na página 244 de sua gramática.32 

O autor também presenteia o leitor com oito capítulos de morfossintaxe, pelos quais 

explica a função das palavras nas frases, demorando-se um pouco ao se referir aos pronomes, 

capítulo em que divide o assunto entre os diferentes tipos de pronomes (pessoais, possessivos, 

demonstrativos, relativos e indefinidos), antes de discorrer sobre concordância, regência e 

colocação dos pronomes átonos, que mereceu um capítulo à parte. 

O professor Bechara, em sua Moderna gramática portuguesa, inicia o capítulo sobre 

Sintaxe apresentando as noções gerais sobre o assunto e fazendo referência à literatura auxili-

ar para os mais estudiosos nas notas de rodapé.  

O autor discorre sobre as diferentes entonações das frases, características de diversos 

idiomas e que, em si, já trazem informações sobre a declaração expressa, além de lembrar ao 

leitor sobre a importância da situação – “o ambiente físico e social onde se fala” – e do con-

texto – “o ambiente linguístico onde se acha a oração” (1967, p.241). 

Mais uma vez, o autor preenche a busca do leitor com informações minuciosas, 

exemplos e referências a grandes filólogos e gramáticos que lhe antecederam e de quem 

aprendeu. Prossegue, como o professor Rocha Lima também em seu próprio livro, apresen-

tando um estudo morfossintático antes de se deter às informações sobre concordância e regên-

cia. 

Celso Cunha também fala da importância da entoação particular que se dá a cada fra-

se para lhe atribuir a natureza de sentido. Da mesma forma que os anteriores, este autor utiliza 

                                                 
32 Na página 245, Rocha Lima esclarece que o termo Complemento Relativo foi introduzido por Meyer-Lübke 

(Grammaire des Langues Romanes, tradução francesa, tome troisième, G. E. Stechert & Cie., Paris, 1923, pará-

grafo 349). 
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exemplos literários extraídos de Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Aníbal Machado e ou-

tros. 

Não faz menção ao complemento relativo, como vimos antes, mas se aprofunda ao 

explicar a existência não só dos objetos direto e indireto, mas também do objeto direto prepo-

sicionado e pleonástico, bem como do objeto indireto pleonástico. 

Mostra um esquema bem elucidativo da relação entre voz passiva e voz ativa, e lista 

a classificação dos adjuntos adverbiais, tornando o aprendizado bem mais simples até para 

quem deseja estudar por conta própria. 

Suas observações colaboram fortemente para quem deseja não apenas escrever corre-

tamente a língua portuguesa, mas se expressar oralmente de forma mais eloquente, correta, de 

acordo com os padrões e normas eleitos pela literatura clássica e agora veiculados pela NGB. 

Sua colaboração neste capítulo é curta, porém muito eficiente. 

Em seguida, analisamos o texto de Gladstone Chaves de Melo acerca da sintaxe e da 

sintaxe analítica da oração, do período e das diversas classes de palavras, além da sintaxe das 

relações. Como se pode perceber, o capítulo é bem esmiuçado, com grande quantidade de 

informações, cuidadosamente elaborado para que o estudioso de nosso idioma possa sanar o 

maior número de dúvidas que a matéria pudesse trazer. 

Com sua forma peculiar de ensinar, o professor Gladstone procura tranquilizar o es-

tudioso que já entra neste capítulo com receio do que terá de enfrentar: 

 

 

Nota – Podemos adiantar logo que a tão temida e detestada análise sintática (indevi-

damente chamada “lógica”) se resume numa operação bastante simples: distribuir os 

diversos elementos linguísticos da proposição, capitulando-os no sujeito (S) ou no 

predicado (P): núcleo do sujeito (isto é, palavra central, fundamental do sujeito), nú-

cleo do predicado, pertences (complementos ou esclarecedores) do sujeito, pertences 

do predicado. Só isso... (1978, p.119). 

 

 

Oferece também literatura auxiliar para quem deseje aprofundar seus conhecimentos, 

já que esta se trata de uma gramática apenas fundamental. Entretanto, durante toda a explica-

ção, insere notas explicativas, recheando de detalhes e exemplos retirados da literatura e reve-

lando as fontes que alimentavam seu saber. Traz informações do latim e do português mais 

apreciado pela literatura clássica e contemporânea. 

Sua distribuição e explanação dos assuntos mais variados dentro da matéria é bastan-

te didática e revela a intenção de tornar a língua portuguesa mais acessível para os estudiosos 

do idioma. 
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5.5 A estilística 

 

O último capítulo da gramática de Rocha Lima versa sobre a estilística: são quase 

cem páginas cuidando da significação das palavras, da prosa e da poesia, de noções de versifi-

cação, de pontuação e das figuras de palavras – de construção, de pensamento e de sentimen-

tos. Nesse capítulo, entre os exemplos escolhidos pelo autor, desfilam nomes como o de Cruz 

e Souza, Alphonsus de Guimarães e muitos outros, ao lado de referências a George Dumas, 

por exemplo. São diversos nomes ligados à mais rica literatura da língua portuguesa, tanto do 

Brasil quanto de Portugal. 

Evanildo Bechara coloca em capítulos diferentes, do quarto ao sétimo, a pontuação, a 

semântica, noções elementares de estilística e de versificação respectivamente. 

Nas notas explicativas, o autor demonstra o seu olhar para o avanço por que passava 

a literatura e a linguística no cenário nacional e internacional, trazendo, ao mesmo tempo, 

informações do latim e do grego. Também é mostrada a contribuição de grandes colaborado-

res como J. Mattoso Câmara Jr., entre outros, em diversos pontos. 

Na proposta contemporânea de Celso Cunha, o termo estilística não é trazido aber-

tamente, mas o autor cuida da pontuação, de particularidades da construção – momento em 

que discorre sobre figuras de sintaxe –, dos tipos de discurso e noções de versificação. De 

fato, não havia como negligenciar o conhecimento sobre versificação num tempo em que o 

texto literário era amplamente usado no ensino da gramática.  

Seus exemplos passaram por João de Deus, Almeida Garrett, Gonçalves Dias e mui-

tos outros escritores consagrados da língua portuguesa no Brasil. 

Também Gladstone Chaves de Melo não traz abertamente a estilística em seu rol de 

assuntos; antes, cuida apenas da pontuação e de forma breve, já que, consoante sua perspecti-

va, esta matéria é consequência da sintaxe de ordem, um assunto da estilística e não de gramá-

tica. 

Ciro dos Anjos, Gonçalves Dias, Machado de Assis e Murilo Mendes são alguns dos 

nomes que elencam os exemplos literários utilizados, embora não se furte à riqueza de apre-

sentar Camões e até um verso da oração “Salve Rainha” (MELO, 2001, p.248). 
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5.6 Ponto de interesse 

 

No final da primeira e início da segunda metade do século XIX, a gramática passava 

por um momento de ruptura. No Brasil, estava ocorrendo a revolução estruturalista trazida por 

Mattoso Câmara. 

As ideias apresentadas por Bloomfield e Sapir nos Estados Unidos da América foram 

lidas por muitos autores – é possível identificar a influência desses linguistas nos textos de 

José Oiticica, por exemplo, mas quem deu-se o trabalho de conjecturar acerca dessas ideias e 

escrever e publicar sobre elas foi Mattoso Câmara. Isso lhe rendeu o epíteto de “pai do estru-

turalismo”. 

Suas ideias, no entanto, não foram bem aceitas durante sua vida, mas após sua morte. 

Entre os autores que pesquisamos neste trabalho, Gladstone Chaves de Melo destaca-se como 

discípulo de Mattoso. 

Essa ruptura não se refletia ainda nas gramáticas, mas ao campo teórico se aplicava. 

Os quatro autores em foco nesta pesquisa, bem como a maioria daquela geração, possuíam 

formação filológica; dessa forma, constituía novidade quase descabida estudar a língua em 

texto que não fosse literário. Diferentemente, hoje podemos encontrar textos híbridos, especi-

almente com a contribuição da sociolinguística variacionista, que inaugurou um corpus oral 

para as gramáticas. 

O ensino atual da língua portuguesa não cuida mais da Gramática Histórica como em 

outros tempos: deixou de ser um dos principais elementos para ser apenas acessório. Das qua-

tro gramáticas aqui perscrutadas, nenhuma faz uma abordagem histórica, uma vez que esses 

autores já tinham uma visão sincrônica do estudo linguístico e eles simplesmente deixaram de 

lado esse tipo de perspectiva para desenvolverem outras abordagens que consideraram mais 

pertinentes. 

A seguir, uma tabela com as principais definições encontradas nas gramáticas estu-

dadas nesta pesquisa acerca dos pontos que escolhemos examinar durante esta aventura pelos 

caminhos da gramática da língua portuguesa. 

 

 R. LIMA E. BECHARA C. CUNHA G. MELO 

Gramática 

É uma disciplina, 

didática por exce-

lência, que tem 

por finalidade 

codificar o uso 

idiomático, dele 

É uma ciência e 

uma arte, cuja 

tarefa é registrar 

os fatos da lín-

gua geral ou 

padrão, estabe-

NÃO APRESEN-

TA DEFINIÇÃO 

PARA O TER-

MO. 

É a sistematização 

dos fatos contem-

porâneos de uma 

língua.  
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induzindo, por 

classificação e 

sistematização, as 

NORMAS que, 

em determinada 

época, represen-

tam o ideal da 

expressão correta. 

lecendo os pre-

ceitos de como 

se fala e escreve 

bem ou de como 

se pode falar e 

escrever bem 

uma língua. 

Divisão da 

gramática 

Fonética, Morfo-

logia e Sintaxe. 

Fonética e Fo-

nêmica, a Mor-

fologia, a Sinta-

xe e a Semânti-

ca. 

Fonética e Fonê-

mica; depois dis-

corre sobre os 

assuntos sem lhes 

nomear por capí-

tulos. 

Fonologia, a Mor-

fologia e a Sinta-

xe. 

Fonologia 

Ocupa-se da des-

crição e classifi-

cação dos sons da 

linguagem, e dos 

princípios que 

lhes regulam o 

agrupamento; da 

ortografia; da pro-

sódia e da ortoé-

pia. 

Discorre sobre a 

produção dos 

fonemas e sua 

classificação 

(fonética descri-

tiva e fonética 

expressiva); a 

ortografia; a 

prosódia e a 

ortoépia. [é mi-

nucioso na ex-

ploração gráfica 

das informa-

ções] 

Discorre sobre a 

produção dos fo-

nemas e sua clas-

sificação (fonética 

descritiva e foné-

tica expressiva); a 

ortografia; a pro-

sódia e a ortoépia. 

[é minucioso na 

exploração gráfica 

das informações] 

É o estudo dos 

sons da língua. 

Divide-se em or-

toépia, prosódia e 

ortografia. 

Morfologia 

Classe, estrutura e 

formação de vo-

cábulos. 

Classe, estrutura 

e formação de 

vocábulos. 

Classe, estrutura, 

formação e signi-

ficação das pala-

vras; derivação e 

composição. 

É o estudo das 

palavras (ou for-

mas), tomadas 

isoladamente. 

Estudamos a clas-

sificação, a estru-

tura e a formação 

e as flexões das 

palavras. 

Sintaxe 

A oração e seus 

termos; o período 

e sua construção; 

sintaxe de classes 

de palavras (re-

gência, concor-

dância, coloca-

ção). 

A oração e seus 

termos; o perío-

do e sua cons-

trução; sintaxe 

de classes de 

palavras (regên-

cia, concordân-

cia, colocação); 

figuras de sinta-

xe; vícios e 

anomalias de 

linguagem. 

A oração e seus 

termos; o período 

e sua construção; 

particularidades 

de construção (fi-

guras de sintaxe). 

É o estudo ou a 

teoria da frase. 

(das funções [ana-

lítica, emprego 

das formas] ou 

das relações [re-

gência, concor-

dância, colocação] 

das palavras entre 

si). 
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Outros 

pontos 

Pontuação; se-

mântica; versifi-

cação; estilística. 

Pontuação; se-

mântica; versifi-

cação; estilísti-

ca. 

Pontuação; se-

mântica; versifi-

cação; estilística. 

Pontuação. 

Tabela. Principais definições dos assuntos abordados nas gramáticas do corpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma boa gramática é um alto serviço a uma língua e a um 

país. 

Se essa língua é a nossa, e o País é este em que vivemos, o 

serviço cresce ainda e a empresa torna-se mais difícil.  

 

(Machado de Assis: Crítica literária, p. 21)33 – História 

Entrelaçada 3 

 

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar o papel da NGB no processo de ensino da língua 

portuguesa no Brasil a fim de demonstrar a eficácia de uma revisão e atualização do texto 

oficial após 61 anos de sua implantação e em face do desenvolvimento das ciências da lingua-

gem que já existiam então e das novas ciências que surgiram mais recentemente. Para tal, foi 

utilizada uma abordagem historiográfica, que deu subsídio à seleção do corpus, aos aportes 

metodológicos a serem aplicados e ao exame mais detido das particularidades de cada texto 

frente ao contexto intelectual ao longo desse tempo. 

Fizeram parte do corpus quatro gramáticas, de autores brasileiros, que foram produzi-

das entre a quarta e a sexta décadas do século XX e que foram submetidas à revisão e adapta-

ção ao texto oficial da NGB, a fim de estabelecer seu papel no desenvolvimento do ensino da 

língua portuguesa no Brasil, uma vez que as gramáticas escolhidas são representativas de sua 

época e dos estudos linguísticos em trânsito no cenário nacional desde 1959. 

O uso da metalinguagem, que ocasionou a grande problemática vivida no cenário edu-

cacional brasileiro e que acontece atualmente diante do surgimento de ciências como a Análi-

se do Discurso, por exemplo, é corroborado por Koerner (1995) por ser este o recurso capaz 

de trazer compreensão aos estudiosos da atualidade acerca de teorias de períodos passados. 

Koerner afirma que é este o caminho para explicitar conceitos além da simples descrição, com 

a manutenção do seu significado original e com muito cuidado para não distorcer a intenção 

do autor. Trata-se de uma ferramenta científica indispensável para lidar com a linguagem, 

uma vez que possibilita ao historiógrafo descrever o passado do homem e da língua, sendo ele 

mesmo um personagem da modernidade. 

De fato, o pesquisador em HL precisa ser muito atento em relação às diferenças exis-

tentes entre passado e presente, de modo a ser capaz de validar, no documento, todos os dados 

e concepções do passado, pois é a operacionalização da metalinguagem por parte do historió-

                                                 
33 Do texto “Artur de Almeida Torres – O porta-voz da NGB”, de Maria Ignez Salgado de Mello Franco, Miguel 

Eugenio Almeida e Marilena Zanon. 
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grafo que determinará se a pesquisa historiográfica apresentará um resultado satisfatório ou 

não. 

A HL, enquanto ciência investigativa da linguagem, mostrou-se a abordagem mais efi-

ciente para a proposta almejada a fim de trazer-lhe cientificidade no interior do âmbito aca-

dêmico e continuar proporcionando o desenvolvimento dos estudos histórico-linguísticos no 

Brasil. De mesma sorte, o papel do historiógrafo se contrapõe a uma visão conservadora de 

análise dos fatos da língua devido à amplitude de conhecimento que necessita empregar na 

descrição historiográfica. Ainda que seja aceitável que cada pesquisador possa definir sua 

própria metodologia de trabalho, há etapas de que não se pode furtar a fim de proceder à rein-

terpretação do passado da língua, do homem e da sociedade impressos em documentos escri-

tos, a par do auxílio que é possível abstrair das fontes orais. 

O final do século XIX e início do século XX, período denominado “gramatical” por 

Cavaliere em Uma proposta de periodização dos estudos linguísticos no Brasil (2002), foi 

marcado pelo auge da gramática histórico-comparativa e os estudos linguísticos – sob in-

fluência evolucionista, era crido – são, finalmente, observados como ciência. O positivismo e 

o cientificismo deste período trouxeram mudanças substancias ao cenário internacional, o que 

afetou diretamente o Brasil, provocando alterações em toda a estrutura social e política vigen-

te naqueles dias: várias alterações foram feitas no segmento educacional no sentido de elevar 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do povo brasileiro, não obstante as profundas 

diferenças existentes entre as camadas sociais. O ensino, no entanto, oferecido em todo o ter-

ritório nacional, apresentava dificuldades que afetavam diretamente os resultados dos alunos 

em seus exames de classificação e promoção. 

No caso do ensino da língua portuguesa, uma solução apontada foi a unificação e sim-

plificação da nomenclatura gramatical, a fim de tornar o ensino menos heterogêneo em nosso 

país. Filólogos e gramáticos foram convidados a se reunirem e trocarem seus conhecimentos 

em prol desse grande projeto de gramatização da língua portuguesa no Brasil. Foi um trabalho 

de vultoso valor, que resultou da abnegação de seus signatários em favor de um ensino mais 

eficiente de nosso idioma pátrio e que gerou polêmicas quando de sua implantação e continua, 

até os nossos dias, causando incômodos a todos quantos não compreendem a grandeza de tal 

atividade. 

Ocorre que, com o decorrer dos anos e o desenvolvimento de ciências da linguagem, 

tais como a Linguística, a Filologia, a Análise do Discurso e todas as outras que influenciam 

direta ou indiretamente no saber linguístico, observamos que o ensino da língua portuguesa 

encontra-se novamente, 61 anos após a implantação da NGB, com incongruências devido ao 
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mau uso do recurso científico da metalinguagem e refém de vários reveses que já experimen-

tamos outrora: docentes mal preparados, mal remunerados, planos de ensino que não contem-

plam efetivamente a faculdade da leitura e da escrita, diferenças sociais que comprovam a 

disparidade de qualidade de ensino que é entregue aos discentes, para citar alguns. 

No que tange ao ensino de língua portuguesa (e, especificamente, o ensino de gramáti-

ca), é salutar que não se tenha esperanças de ser a solução para tamanhos problemas que a 

educação do Brasil enfrenta. Contudo, em se tratando da língua pátria, aquela que veicula 

todas as informações, de que segmento forem, é de se esperar que o domínio sobre ela facilite 

bastante o processo de aprendizagem e a própria condição do homem enquanto cidadão, en-

quanto ser humano. 

Observamos a preciosidade da contribuição de quatro renomados gramáticos, os quais 

vêm influenciando o ensino da língua portuguesa desde o século XX e percebemos que a pos-

tura de sua aceitação ao texto da NGB em seus trabalhos agregou valor à pesquisa e ao ensino 

no Brasil, sem nada desmerecer todo o conhecimento que já possuíam e já compartilhavam 

com o público. É notório o apreço que desprendiam à formação filológica de que dispunham e 

a mentalidade de abertura ao novo e ao científico, ao flexível, à língua em sua essência. 

Sendo assim, propomos que uma reavaliação e atualização da NGB, como já é sonha-

do por muitos professores da língua portuguesa, seja realizada levando em consideração todas 

as idiossincrasias do fazer linguístico, o que engloba o conhecimento e a aplicação de todas as 

disciplinas que nele possam interferir: a linguística, a filologia, a história, a sociologia, a an-

tropologia, entre outras – o que exigirá os esforços de um profissional que tenha amplo esco-

po de conhecimento, que tenha competência em sua área de expertise, que se preocupe com a 

veracidade das informações, que busque a legitimidade de suas produções e que propicie aos 

atuais estudiosos da língua as diretrizes básicas para ler os textos à luz de sua episteme, apre-

sentando um painel verídico do Brasil e promovendo uma reforma que seja clara, objetiva e, 

especialmente, científica, ou seja, baseada nos fatos linguísticos observados. Esse profissional 

é o pesquisador historiográfico. 

Esperamos, durante o levantamento de todas as questões salientadas nesta pesquisa, ter 

despertado o interesse de muitos à importância do texto da NGB para o ensino da língua por-

tuguesa no Brasil e para o papel de extrema relevância da Historiografia Linguística e o pro-

fissional historiográfico. Desejamos que as ponderações feitas aqui tenham sido pertinentes e 

que sejam acolhidas por pesquisadores vindouros, visto que assunto de tamanho vulto não tem 

como se esgotar na limitação de poucas páginas. 
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ANEXOS 

 

1  PORTARIA Nº 36, DE 28 DE JANEIRO DE 1959 

 

NOMENCLATURA GRAMATICAL BRASILEIRA 

 

Portaria nº 36, de 28 de janeiro de 1959 

O Ministro de Estado da Educação e Cultura, tendo em vista as razões que determi-

naram a expedição da Portaria nº 52, de 24 de abril de 1957, e considerando que o trabalho 

proposto pela Comissão resultou de minucioso exame das contribuições apresentadas por filó-

logos e lingüistas de todo o País ao Anteprojeto de Simplificação e Unificação da Nomencla-

tura Gramatical Brasileira,  

 

RESOLVE  

Art. primeiro - Recomendar a adoção da Nomenclatura Gramatical Brasileira, que 

segue anexa à presente Portaria, no ensino programático da Língua Portuguesa e nas ativida-

des que visem à verificação do aprendizado, nos estabelecimentos de ensino;  

Art. segundo - Aconselhar que entre em vigor:  

a) para o ensino programático e atividades dele decorrentes, a partir do início do pri-

meiro período do ano letivo de 1959;  

b) para os exames de admissão, adaptação, habilitação, seleção e do art. 91, a partir 

dos que se realizarem em primeira época para o período letivo de 1960.  

Clóvis Salgado  

 

PRIMEIRA PARTE 

 

FONÉTICA 

 

I – A fonética pode ser: descritiva, histórica e sintática  

II – Fonemas: vogais, consoantes e semivogais  

1) Classificação das vogais  

Classificam-se as vogais:  

a) quanto à zona de articulação, em: anteriores, médias e posteriores  

b) quanto ao timbre, em: abertas, fechadas e reduzidas  
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c) quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, em: orais e nasais  

d) quanto à intensidade, em: átonas e tônicas  

 

2) Classificação das consoantes  

Classificam-se as consoantes:  

a) quanto ao modo de articulação, em: oclusivas e constritivas (fricativas, laterais e vibrantes)  

b) quanto ao ponto de articulação, em: bilabiais, labiodentais, linguodentais, alveolares, pala-

tais e velares  

 

III – [Encontros vocálicos e consonantais]  

1) Ditongos Classificam-se os ditongos em: crescentes e decrescentes; orais e nasais.  

2) Tritongos Classificam-se os tritongos em: orais e nasais.  

3) Hiatos34  

 

4) Encontros consonantais  

 

IV – Sílaba  

Classificam-se os vocábulos, quanto ao número de sílabas, em: monossílabos, dissílabos, tris-

sílabos e polissílabos.  

V – Tonicidade  

1) Acento: principal e secundário35  

2) Sílabas: tônicas, subtônicas e átonas (pretônicas e postônicas)  

3) Quanto ao acento tônico, classificam-se os vocábulos em: oxítonos, paroxítonos e proparo-

xítonos.  

4) Classificam-se os monossílabos em: átonos36 e tônicos37 

5) Rizotônico e arrizotônico  

6) Ortoepia  

                                                 
34 Os encontros –ia, -ie, -io, -ua, -uo, finais, átonos, seguidos ou não de s, classificam-se quer como ditongos, 

quer como hiatos, uma vez que ambas as emissões existem no domínio da língua portuguesa: histó-ri-a e histó-

ria; sé-ri-e e sé-rie; pá-ti-o e pá-tio; ár-du-a e ár-dua; tê-nue e tê-nue; vá-cu-o e vá-cuo. 
35 A partir da abolição do acento gráfico secundário, não se justifica a inclusão da subdivisão das sílabas tônicas 

na gramática básica da língua portuguesa. [JPS] 
36 São átonos os vocábulos sem acentuação própria, isto é, os que não têm autonomia fonética, apresentando-se 

como sílabas átonas do vocábulo seguinte ou do vocábulo anterior. 
37 São tônicos os vocábulos com acentuação própria, isto é, os que têm autonomia fonética. Pode ocorrer que, 

conforme mantenha, ou não, sua autonomia fonética, o mesmo vocábulo seja átono numa frase, porém tônico em 

outra. Tal pode acontecer, também, com vocábulos de mais de uma sílaba: serem átonos numa frase e tônicos em 

outra. 
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7) Prosódia  

 

SEGUNDA PARTE 

MORFOLOGIA 

A Morfologia trata das palavras:  

a) quanto a sua estrutura e formação;  

b) quanto a suas flexões; e  

c) quanto a sua classificação.  

 

A) Estrutura das palavras   

1) Raiz, radical, tema, afixo (prefixo e sufixo), desinência (nominal e verbal), vogal temática, 

vogal de ligação e consoante de ligação  

2) Cognato  

 

B) Formação das palavras:  

1) Derivação e composição  

2) Hibridismo  

 

C) Flexão das palavras:  

Quanto a sua flexão, as palavras podem ser: variáveis e invariáveis.  

 

D) Classificação das palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advér-

bio, preposição, conjunção e interjeição  

 

I – Substantivos  

1) Classificam-se os substantivos em: comuns38 e próprios; concretos e abstratos  

2) Formação do substantivo: primitivo e derivado; simples e composto  

3) Flexão do substantivo:  

a) gênero: masculino, feminino, epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum  

b) número: singular e plural  

c) grau:39 aumentativo e diminutivo  

                                                 
38 Entre os comuns mencionem-se, especialmente, os coletivos. 
39 Parece-nos que a inexistência de flexão de grau na língua portuguesa é reconhecida como um fato irrefutável. 

[JPS] 
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II – Artigo  

1) Classificação do artigo: definido e indefinido  

 

2) Flexão do artigo:  

a) gênero: masculino e feminino  

b) número: singular e plural  

 

III – Adjetivo  

1) Formação do adjetivo: primitivo e derivado; simples e composto  

2) Flexão do adjetivo:  

a) gênero: masculino e feminino  

b) número: singular e plural  

c) grau40   

 comparativo: de igualdade, de superioridade (analítico e sintético) e de inferiori-

dade   

 superlativo: relativo (de superioridade e de inferioridade) e absoluto (analítico e 

sintético)  

3) Locução adjetiva  

 

IV – Numeral  

1) Classificação do numeral: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário  

2) Flexão do numeral:  

a) gênero: masculino e feminino  

b) número: singular e plural  

 

V – Pronome  

1) Classificação do pronome:41 pessoal [reto, oblíquo (reflexivo e não reflexivo) e de tra-

tamento], possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo  

2) Flexão do pronome:  

a) gênero: masculino e feminino  

b) número: singular e plural  

                                                 
40 Deve ser reconsiderado o conceito de grau como flexão, tanto do adjetivo, quanto do substantivo e do advér-

bio. [JPS] 
41 Os que fazem as vezes de substantivo chamam-se pronomes substantivos; os que acompanham o substantivo, 

pronomes adjetivos. 
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c) pessoa: primeira, segunda e terceira  

3) Locução pronominal  

 

VI – Verbo  

1) Classificação do verbo: regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante e auxiliar  

2) Conjugações:  

Três são as conjugações:  

a 1ª com o tema terminado em a  

a 2ª com o tema terminado em e42  

a 3ª com o tema terminado em i  

3) Formação do verbo: primitivo e derivado; simples e composto  

4) Flexão verbal  

a) modo: indicativo, subjuntivo e imperativo  

b) formas nominais do verbo: infinitivo [pessoal (flexionado e não flexionado) e impesso-

al], gerúndio e particípio  

c) tempo: presente, pretérito [imperfeito, perfeito (simples e composto), mais-que-perfeito 

(simples e composto)], futuro [do presente (simples e composto) e do pretérito (simples e 

composto)43]  

d) número: singular e plural  

e) pessoa: primeira, segunda, terceira  

f) voz: ativa, passiva (com auxiliar e com pronome apassivador) e reflexiva  

5) Locução verbal  

 

VII – Advérbio44 

1) Classificação do advérbio:45  

a) de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, de intensidade, de afirmação  

b) advérbios interrogativos: de lugar, de tempo, de modo e de causa  

2) Flexão do advérbio:  

a) grau comparativo (de igualdade, de superioridade, de inferioridade)  

b) superlativo [absoluto (sintético e analítico) e relativo]  

                                                 
42 O verbo pôr (e os dele formados) constitui anomalia da 2ª conjugação. 
43 A denominação futuro do pretérito (simples e composto) substitui a de condicional (simples e composto). 
44 Podem alguns advérbios estar modificando toda a oração. 
45 Certas palavras, por não se poderem enquadrar entre os advérbios, terão classificação à parte. São palavras que 

denotam exclusão, inclusão, situação, designação, retificação, realce, afetividade etc. 
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c) diminutivo  

3) Locução adverbial  

 

VIII – Preposição  

1) Classificação das preposições: essenciais e acidentais  

2) Combinação  

3) Contração  

4) Locução prepositiva  

 

IX – Conjunção  

1) Classificação das conjunções:46 coordenativas (aditivas, adversativas, alternativas, con-

clusivas e explicativas) e subordinativas (integrantes, causais, comparativas, concessivas, 

condicionais, consecutivas, finais, temporais, proporcionais e conformativas)  

2) Locução conjuntiva   

 

X – Interjeição  

Locução interjeitiva  

 

XI –  

1) Palavra  

2) Vocábulo  

3) Sincretismo. Sincrético  

4) Forma variante  

5) Conectivo  

 

TERCEIRA PARTE 

SINTAXE 

A) Divisão da sintaxe:  

a) de concordância: nominal e verbal  

b) de regência: nominal e verbal  

c) de colocação47  

                                                 
46 As conjunções que, porque e equivalentes, ora têm valor coordenativo, ora subordinativo; no primeiro caso, 

chamam-se explicativas; no segundo, causais. 
47 Na colocação dos pronomes oblíquos átonos, adotem-se as denominações de próclise, mesóclise e ênclise. 
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B) Análise Sintática  

– Da oração  

1) Termos essenciais da oração: sujeito e predicado  

a) sujeito: simples, composto, indeterminado, oração sem sujeito  

b) predicado: nominal, verbal, verbo-nominal  

c) predicativo: do sujeito e do objeto  

d) Predicação verbal: verbo de ligação,48 verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo 

transitivo indireto49  

2) Termos integrantes da oração: complemento nominal, complemento verbal (objeto dire-

to e objeto indireto) e agente da passiva  

3) Termos acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto  

4) Vocativo  

 

– Do período:  

1) Tipos de período: simples e composto  

2) Composição do período: coordenação e subordinação  

3) Classificação das orações:  

a) absoluta  

b) principal  

c) coordenada50 assindética e sindética (aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e ex-

plicativa)  

d) subordinada51 substantiva [subjetiva, objetiva (direta e indireta), completiva-nominal, 

predicativa e apositiva], adjetiva (restritiva e explicativa) e adverbial (causal, comparativa, 

consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional e temporal)  

 

APÊNDICE 

 

                                                 
48 Aurélio Buarque de Holanda usou a denominação de verbo predicativo no seu Novo Dicionário Aurélio. [JPS] 
49 Na mesma obra, usou-se a classificação de transitivo direto e indireto (correspondente ao já tradicional transi-

tivo relativo), usando-se, a conselho de Rocha Lima, a denominação de transitivo circunstancial para os verbos 

ir, vir e alguns outros, não considerados como intransitivos. [JPS] 
50 As coordenadas entre si podem estar quer principais, quer independentes, quer subordinadas (desenvolvidas ou 

reduzidas). 
51 As orações subordinadas podem apresentar-se, também, com os verbos numa de suas formas nominais; cha-

mam-se, neste caso, reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio, as quais se classificam como as desen-

volvidas: substantivas (subjetivas etc.), adjetivas, adverbiais (temporais etc.). 
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I – FIGURAS DE SINTAXE: anacoluto, elipse, pleonasmo e silepse  

II – GRAMÁTICA HISTÓRICA: aférese, altura (som), analogia, apócope, assimilação (total, 

parcial, progressiva, regressiva), consonantismo, consonantização, convergente, crase, desna-

salização, despalatalização, dissimilação (total, parcial, progressiva, regressiva), ditongação, 

divergente, elisão, empréstimo, epêntese, etimologia, haplologia, hiperbibasmo, intensidade 

(som), metátese, nasalização, neologismo, palatalização, paragoge, patronímico, prótese, sín-

cope, sonorização, substrato, superstrato, vocalismo, vocalização.  

III – ORTOGRAFIA: abreviatura, alfabeto, dígrafo, homógrafo, homófono, letra (maiúscula e 

minúscula), notações léxicas [acento (grave, agudo, circunflexo), apóstrofo, cedilha, hífen, til, 

trema], sigla  

IV – PONTUAÇÃO: aspas, asterisco, colchetes, dois-pontos, parágrafo (§), parênteses, pon-

to-de-exclamação, ponto-de-interrogação, ponto-e-vírgula, ponto-final, reticências, travessão, 

vírgula  

V – SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS: antônimo, homônimo, sinônimo, sentido figurado  

VI – VÍCIOS DE LINGUAGEM: barbarismo, cacofonia, preciosismo e solecismo. 

 

 

2  PEQUENO CRONOGRAMA ACERCA DE MEDIDAS EDUCACIONAIS NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

 

1930 Criação do Ministério da Educação pelo governo federal. 

 Unificação das políticas de ensino dos estados e integração do sistema educacional; 

padronização do ensino em todo o território nacional. 

 Divisão do ensino básico em fundamental (4 anos), ginasial (4 anos) e supletivo (fun-

damental e ginasial, juntos, em 4 anos). 

 Criação da USP – Universidade de São Paulo e, posteriormente, de outras universida-

des. 

1932  Escola Nova, a reconstrução educacional do Brasil. 

 Os professores passam a ser obrigados a terem formação superior e o magistério ficou 

relegado ao ensino fundamental. 

1934 Promulgação da Constituição, sob forte influência dos educadores responsáveis pela 

Escola Nova. 

 Os ensinos fundamental e ginasial passaram a compor o Primário, obrigatório para 
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todas as crianças. 

 Os pais passam a ser os únicos responsáveis pela frequência da criança na escola. 

1937 Após a Constituição ser outorgada, o ensino técnico foi retomado e foi criado o ensino 

profissionalizante, de dois anos, visando ao atendimento da indústria, do comércio e da 

agricultura. 

 Emergência da classe média exige caminho mais acessível às universidades. 

 Ensino público alcança qualidade não vista antes na história do Brasil. 

 Professores têm melhores condições de trabalho e melhores salários. Por conseguinte, 

profissionais de outras áreas de especialização migram para o magistério. 

1942 O ensino é dividido em primeiro, segundo e terceiro graus, sendo o primeiro grau 

constituído pelo primário e ginásio, com quatro anos cada; o segundo grau permaneceu 

dividido entre normal, magistério e profissionalizante; o terceiro grau, dividido entre 

clássico (humanas) e científico (exatas), com três anos cada. 

1945 Fim da Era Vargas. 

1946 Promulgação de nova Constituição Federal. 

 Transferência do exame de admissão para acesso ao segundo grau e não mais do pri-

mário para o ginásio. 

1949 O ensino profissionalizante e o magistério também passaram a permitir o acesso ao 

terceiro grau mediante aprovação no vestibular. 

 


