
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

PUC-SP 

 
 
 
 
 
 

Wemylla de Jesus Almeida 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Sintaxe da Língua Portuguesa na segunda metade do século XIX: o 

Complemento Nominal sob uma abordagem historiográfica 

 

 

 

 

 

Doutorado em Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 

 
 

São Paulo 
2019 



 
 

Wemylla de Jesus Almeida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sintaxe da Língua Portuguesa na segunda metade do século XIX: o 

Complemento Nominal sob uma abordagem historiográfica 

 

 

Doutorado em Língua Portuguesa 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de DOUTORA em 

Língua Portuguesa, sob orientação da Prof.ª Dr.ª 

Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos. 

 
 
 

São Paulo 
2019 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 



 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

A Jesus Cristo, Autor e Consumador da minha fé;  

Ao meu esposo Elismarques, apoiador incondicional dos meus sonhos e amor da 

minha vida; 

À minha filha Emilly, melhor parte de mim; 

Aos meus pais Lourival e Orismar, maiores Mestres da minha vida; 

Ao meu irmão Wenneson, melhor parceiro e amigo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, Autor da minha história, por dar-me a inteligência e as forças necessárias para 

a realização de mais um sonho acadêmico; 

Ao meu amado esposo, Elismarques, pelo apoio incondicional e fundamental à 

concretização deste sonho, por mostrar-me que, no casamento, não existe a conjugação 

do pronome “eu”, mas sim “nós”, então, nós conseguimos: o sonho é nosso; 

À minha filha, Emilly, por fazer com que a exaustão da maternidade e da produção da 

Tese fossem compensadas por meio dos seus mais puros sorrisos e aconchegantes 

abraços; 

Aos meus pais, Lourival e Orismar, por serem os maiores Mestres da minha vida, o que 

sou hoje devo, em especial, a vocês, que impulsionaram, em mim, o prazer pelos 

estudos e, sobretudo, por Deus, pela vida; 

Ao meu irmão, Wenneson, pelo companheirismo de sempre; 

À minha querida orientadora, Dra. Neusa Bastos, pela troca de conhecimento, pela 

paciência quando precisei me ausentar por conta da maternidade e pelos conselhos 

valiosos, que levarei para toda vida; 

Às queridas Nancy Arakaki e Nancy Casagrande, pelas pertinentes observações na 

banca de qualificação; 

À secretária do Programa e amiga, Lourdes, pela valiosa amizade e grande presteza; 

À Bruninha, por ser minha amiga-irmã e uma grande apoiadora; 

À minha querida Médica e amiga, Hédila Neide Paiva Mendes, por ser uma bênção de 

Deus à minha vida, trazendo Emilly ao mundo por meio de um parto prematuro e por, 

com tanto profissionalismo, amor e dedicação, ter diagnosticado minha baixa produção 

de hormônio no pós-parto, que estava prejudicando bastante minha saúde e, com efeito, 

a produção da minha tese; logo, começou o tratamento que tanto me revigorou; 

Às minhas amigas-irmãs, Sueila, Anna Paula, Francisca e Céssia Mônica, pela amizade 

e apoio de sempre; 

Aos meus estimados professores do Doutorado em Língua Portuguesa da PUC-SP; 

particularmente, à Dieli Palma, pelas aulas inspiradoras; 

À CAPES, pelo incentivo à pesquisa; 

Aos meus colegas e amigos do Programa; 

Aos meus colegas e amigos da UEMASUL; 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a efetivação desta pesquisa. 

 



 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa faz uma reflexão acerca da sintaxe da Língua Portuguesa, sobretudo, 

do Complemento Nominal, no Brasil, na segunda metade do século XIX. Para tanto, 

tomamos como corpus a obra de estudo gramatical: Syntaxe e construcção da 

Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva Brandão (1888). Assim sendo, 

fundamentamo-nos na Historiografia Linguística (HL), especificamente, com Koerner 

(1996), seguindo seus três princípios, a saber: Contextualização, que traça o clima 

de opinião, o espírito de época; Imanência, que estabelece um quadro geral da 

teoria e da terminologia usados nas obras; Adequação, que introduz aproximações 

modernas do vocabulário técnico. Desse modo, para a adequação, fizemos uso da 

obra de estudo gramatical: Novas Lições de Análise Sintática, de Adriano da Gama 

Kury (1999). Diante disso, os nossos principais objetivos consistem em explicar 

como seu deu o estudo da sintaxe, em especial, do Complemento Nominal, para o 

processo de implementação da Língua Portuguesa, na segunda metade do século 

XIX, além de explicitar o processo de implantação de uma política linguística sob um 

enfoque historiográfico. Com os resultados alcançados, constatamos que as obras 

analisadas trouxeram grandes contribuições por tratarem de uma abordagem 

inovadora sobre o Complemento Nominal, de modo que ocasionaram reflexões 

essenciais ao estudo da Sintaxe da Língua Portuguesa no Brasil, preenchendo, 

portanto, algumas lacunas sintáticas existentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Portuguesa, Complemento Nominal, Historiografia 

Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This research makes a reflection about the syntax of the Portuguese Language, 

especially, the Complement Nominal, in Brazil, in the second half of the nineteenth 

century. For that, we take as corpus the work of grammar study: Syntax and 

construction of Lingua Portugueza, by Thomaz da Silva Brandão (1888). Thus, we 

are based on Linguistic Historiography (HL), specifically with Koerner (1996), 

following its three principles, namely: Contextualization, which traces the mood of 

opinion, the spirit of the time; Immanence, which establishes a general framework of 

theory and terminology used in works; Adequacy, which introduces modern 

approaches to technical vocabulary. Thus, for the appropriateness, we made use of 

the work of grammar study: New Lessons of Syntactic Analysis, by Adriano da Gama 

Kury (1999). In view of this, our main objectives are to explain how the study of the 

syntax, especially the Nominal Complement, for the Portuguese Language 

implementation process, in the second half of the nineteenth century, in addition to 

explaining the process of implementing a linguistic policy under a historiographic 

approach. With the results achieved, we verified that the works analyzed brought 

great contributions because they deal with an innovative approach on the Nominal 

Complement, so that they led to essential reflections to the study of the Syntax of the 

Portuguese Language in Brazil, thus filling some existing syntactic gaps. 

 

KEYWORDS: Portuguese Language, Nominal Complement, Linguistic 

Historiography. 

  



 
 

RÉSUMÉ 
 
 

Cette étude entraîne une réflexion sur la syntaxe de la langue portugaise, en 

particulier du complément nominal, au Brésil, dans la seconde moitié du XIXe 

siècle. A cet effet, nous prenons comme corpus le travail d‟étude de la grammaire 

: syntaxe et construction de langue portugaise, de Thomaz da 

Silva Brandão (1888). Cependant, en nous basant sur l'Historiographie 

Linguistique (HL), en particulier avec Koerner (1996), suivant ses trois principes, 

à savoir : la contextualisation, qui retrace l'humeur de l'opinion, l'esprit du temps 

; immanence, qui établit un cadre général de théorie et de terminologie utilisée dans 

les œuvres ; adéquation, qui introduit les approches modernes du vocabulaire 

technique. Ainsi, pour la pertinence, nous avons utilisé le travail d‟étude 

grammaticale : nouvelles leçons de l‟analyse syntaxique, par Adriano da 

Gama Kury (1999). Dans cette optique, nos objectifs principaux consistent à 

expliquer comment est née l'étude de la syntaxe, spécialement, du complément 

nominal, pour le processus de mise en œuvre de la langue portugaise dans la 

seconde moitié du XIXe siècle, en plus d'expliquer le processus de politique 

linguistique sous une approche historiographique. Avec les résultats obtenus, nous 

avons jugé que les travaux analysés apportaient de part leur approche innovante du 

complément nominal, de sorte à susciter des réflexions essentielles sur l‟étude de la 

syntaxe de la langue portugaise au Brésil, comblant ainsi certaines lacunes 

syntaxiques existantes. 

 

MOTS CLÉS: langue portugaise, complément nominal, historiographie linguistique. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho desenvolveu-se devido à necessidade de refletir acerca do 

estudo sintático da Língua Portuguesa, particularmente, do Complemento Nominal, 

sob um enfoque historiográfico. Para tanto, fundamentamo-nos na Historiografia 

Linguística, sobretudo, nos três princípios de Koerner (1996), a saber: 1) Imanência, 

um estudo da obra pela própria obra, em que o historiógrafo se mantém fiel ao 

documento analisado; 2) Contextualização, como o próprio nome sugere, leva-se em 

conta o contexto da época em que a obra foi escrita; 3) Adequação, uma 

aproximação do vocábulo técnico das obras selecionadas.  Assim, tomamos como 

corpus a obra Syntaxe e construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva 

Brandão (1888) e, para a Adequação, Novas Lições de Análise Sintática1, de 

Adriano da Gama Kury (1999). Convém deixarmos claro que estas obras não são 

gramáticas, e sim estudos de gramática. 

 Nosso trabalho insere-se na Linha de Pesquisa “História e Descrição da 

Língua Portuguesa”, voltado, mais especificamente, nas investigações decorrentes 

do “Grupo de Pesquisa de Historiografia de Língua Portuguesa do IP-PUC/SP”, 

liderado pela professora doutora Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos. Com esse 

fim, este estudo fundamenta-se, além dos três princípios de Koerner (1996), nos 

passos investigativos de Swigger (1991), que pretende selecionar, ordenar e 

reconstruir o conhecimento linguístico, baseado na interpretação crítica do processo 

desta produção, contextualizada do ponto de vista histórico, social e cultural. 

 Assim, esta pesquisa justifica-se na medida em que se faz relevante trazer 

reflexões gramaticais ao estudo da sintaxe da Língua Portuguesa. Diante disso, 

apresentamos o seguinte problema: Como se deu o estudo da sintaxe para o 

processo de implementação da Língua Portuguesa da segunda metade do século 

XIX e XX, sobretudo, do Complemento Nominal, nas obras de estudo gramatical de 

Thomaz da Silva Brandão (1888) e Adriano da Gama Kury (1999)?  

 Salientamos que há inópia de material em estudo de sintaxe, levando em 

conta o enfoque historiográfico, o que nos favoreceu à escolha do corpus. Com base 

nisso, temos observado, por meio do nosso estudo, algumas críticas sobre o estudo 

da sintaxe da Língua Portuguesa, especificamente, do Complemento Nominal. Este, 

                                                             
1
 A obra Novas Lições de Análise Sintática utilizada por nós é a 8ª edição, de 1999, mas a 1ª edição 

se deu em 1985. (Cf. ANEXOS 12 e 13, pp.124-125). 
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por exemplo, em alguns casos, é originado por verbos, ocasionando o processo de 

nominalização – deverbais –, por isso, segundo a gramática tradicional, tal qual o 

verbo, são nomes que exigem um complemento procedido de preposição sempre; 

chamado, então, de Complemento Nominal. Portanto, seria, de fato, cabível essa 

classificação a todos os Complementos Nominais provindos de nominalização?  

 Desse modo, acreditamos que há lacunas no ensino sintático que não podem 

passar despercebidas pelos estudiosos da língua. Partindo disso, será nosso 

objetivo geral: explicar como seu deu o estudo da sintaxe, sobretudo, do 

Complemento Nominal, para processo de implementação da Língua Portuguesa da 

segunda metade do século XIX nos estudos de gramática de Thomaz da Silva 

Brandão (1888) do século XIX e de Adriano da Gama Kury (1999) do século XX, 

bem como explicar a implantação de uma política linguística, considerando, assim, a 

Historiografia Linguística. 

Ao lado disso, estão nossos objetivos específicos, propondo-nos a: 

 Pesquisar acerca do processo de implementação da sintaxe da segunda 

metade do século XIX, sobretudo, do Complemento Nominal; 

 Discorrer dos fatores políticos, filosóficos, educacionais e linguísticos, os 

quais contribuíram para o estudo sintático; 

 Apresentar debates teóricos acerca da sintaxe da Língua Portuguesa, em 

especial, do Complemento Nominal; 

 Analisar as obras Syntaxe e construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz 

da Silva Brandão (1888), e Novas Lições de Análise Sintática, de Adriano da 

Gama Kury (1999), tendo em vista as teorias sintáticas, mas, principalmente, 

do Complemento Nominal. 

 Convém explicitarmos que as obras de Brandão (1888) e Kury (1999) foram 

escolhidas por nós devido à necessidade de uma maior reflexão acerca da sintaxe 

da Língua Portuguesa, pois, como veremos mais à frente (na análise das obras), há 

alguns problemas sintáticos que precisam ser discutidos e resolvidos, e estes 

autores versam bem isso. 

 Vale enfatizar que, para a análise das obras, apresentaremos cincos 

aspectos: 1) Prefácio; 2) Organização da Obra; 3) Concepções de Língua, 

Linguagem e Gramática e 4) Complemento Nominal.  Com base nesses 

aspectos, pretendemos, de modo satisfatório, apresentar uma melhor organização e 
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explanação acerca das obras elencadas. Para isso, nossa Tese está dividida em 

três capítulos: 

 No primeiro capítulo, dedicamo-nos à base teórica da nossa pesquisa: a 

Historiografia Linguística. Dentre seus principais representantes, foram 

destacados: Koerner (1996); Swiggers (1991); Altman (1999) e Bastos; Palma 

(2004). 

 No segundo capítulo, é colocado em prática o primeiro princípio de Koerner 

(1996), o da Contextualização. Para tanto, o percurso histórico foi ressaltado, 

tendo em vista a abordagem dos fatores filosóficos, políticos, educacionais e 

linguísticos no Brasil, tanto da segunda metade do século XIX quanto do 

século XX. 

 No terceiro capítulo, aplicamos o segundo e o terceiro princípio de Koerner 

(1996), o da Imanência e o da Adequação. O primeiro dá-se por meio da obra 

Syntaxe e construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva Brandão 

(1888), e o segundo por meio de Novas Lições de Análise Sintática, de 

Adriano da Gama Kury (1999), seguindo os quatro aspectos elegidos: 1) 

Prefácio; 2) Organização da Obra; 3) Concepções de Língua, Linguagem 

e Gramática e 4) Complemento Nominal. Destacamos que o quarto aspecto 

é o ponto culminante da nossa pesquisa, não desconsiderando os demais, é 

claro, pois são conteúdos sintáticos das obras elencadas. No entanto, 

focamos mais no Complemento Nominal pelo fato de os autores trazerem 

pontos inovadores ao nosso conhecimento linguístico, como veremos mais à 

frente.  

 Na conclusão, a temática foi retomada, bem como os objetivos e problema 

para, então, apresentarmos os resultados alcançados. 

 Nas Referências, estão todas as obras que fundamentaram esta pesquisa. 

 Nos anexos, estão os originais dos Sumários e Índices das obras analisadas. 

Quanto aos resultados do nosso trabalho, tomando como base o 

Complemento Nominal sob uma perspectiva historiográfica, constatamos que 

Brandão e Kury o tratam de modo diferente da Gramática Tradicional. Ambos os 

autores apresentam o Complemento Nominal com nomenclaturas distintas, mas com 

a mesma significação, sendo, pois, demonstrado o Complemento Nominal com o 

valor de Advérbio. Assim, Brandão o chamou de COMPLEMENTO DO APELATIVO 
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QUE EXPRIME UMA CIRCUNSTÂNCIA DE LUGAR, já Kury o denominou como 

COMPLEMENTO NOMINAL ADVERBIAL. Termos estes que surgiram pelo motivo 

dos autores abordarem mais um assunto que confronta a Gramática Tradicional, que 

são os termos ANTECEDENTE e COMPLEMENTO NECESSÁRIO DO VERBO 

RELATIVO trabalhados por Brandão, e VERBO TRANSITIVO ADVERBIAL e 

COMPLEMENTO ADVERBIAL DE LUGAR, por Kury. Para tanto, os dois autores 

consideram tais complementos necessários para darem sentido ao Verbo, isto é, 

seguem a mesma linha de raciocínio, só que com nomes diferentes apenas. 

Porquanto, partindo dessas abordagens, faz sentido dizer que o termo integrante 

(complemento adverbial) continua integrante no processo de nominalização 

(Complemento Nominal Adverbial), ao contrário do que a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB) apresenta.  

Em síntese, tendo em vista solucionar o problema sintático sobre o 

Complemento Nominal Adverbial, chegamos à conclusão de que o Complemento 

Adverbial está para o Verbo Transitivo Adverbial assim como o Complemento 

Nominal Adverbial está para o Nome. Por fim, a presente pesquisa pretende 

ocasionar reflexões sintáticas, por meio da Historiografia Linguística. Assim, será 

nosso intuito contribuir para a formação de profissionais mais críticos na construção 

do conhecimento sobre o Complemento Nominal da Língua Portuguesa. 
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1. HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 

 

Este capítulo aborda a fundamentação teórica de nossa pesquisa, que está 

baseada na Historiografia Linguística (HL). Desse modo, procuramos conceituá-la, 

apresentar seu objeto de estudo, bem como seu campo e métodos. Por conseguinte, 

para uma melhor explanação da HL, os conceitos de História e de Historiografia 

serão apontados. 

 

1.1 História e Historiografia 

 

Antes de conceituarmos a Historiografia Linguística (HL), convém discorrermos 

acerca da História e da Historiografia para melhor definirmos a HL, pois esta se 

vincula, intrinsecamente, às demais. 

A História é uma ciência, que tem como principal objetivo narrar os feitos 

humanos, atrelando o presente com o passado. O seu objeto de estudo é o próprio 

homem. Nesse sentido, afirma Le Goff (2003, p.29) que “[...] a história define-se em 

relação a uma realidade que não é observada e nem construída, mas sim indagada 

e testemunhada”. 

Por sua vez, enquanto a História se preocupa em narrar os acontecimentos, a 

Historiografia, como sugere o próprio nome, preocupa-se com o registro desses 

fatos históricos. No entanto, ambas estão ligadas fortemente, pois não existe 

historiografia sem história. 

Segundo Bastos; Palma (2004, p.16), a Historiografia surgiu na França, no 

início do século XX, tendo forte influência de Lucien Febvre e Marc Bloch, “com a 

fundação da revista Annales”, o que ocasionou um novo tipo de história. Nessa 

perspectiva, acrescentam Fávero; Molina (2006, p.19) que essa nova história 

“esforça-se em aproximar a História de outras disciplinas, debruçando-se menos nas 

narrativas dos acontecimentos e mais na análise de suas estruturas”, de tal modo 

que “defende uma história total, ou seja, capaz de estudar, simultaneamente, o 

econômico, o social e o cultural”.  

A partir disso, é inquestionável dizer que a Historiografia é interdisciplinar, 

uma vez que, conforme Koerner (1996, p.12), requer um conhecimento quase 

enciclopédico do historiógrafo. Tendo em vista isso, a Historiografia estabelece-se 

como método interdisciplinar, porque considera outras disciplinas para registrar a 
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plenitude dos feitos humanos, a saber: Sociologia, Psicologia, Economia, 

Linguística, entre outras. Por fim, focalizaremos, agora, a Historiografia Linguística, 

em que fundamentamos o nosso trabalho. 

 

1.2 Historiografia Linguística 

 

  A Historiografia Linguística (HL) nasceu na Europa, na década de 1970, 

sendo conceituada por Koerner (1996, p.45) como o “modo de escrever a história do 

estudo da linguagem baseado em princípios científicos”, não sendo, apenas, um 

registro da história da linguística. Nesse aspecto, explicitam bem Bastos; Palma 

(2004, p.10) ao dizerem que a HL “[...] é o modo de escrever a história do saber 

linguístico, tendo como objetivo descrever/explicar como se desenvolveu tal saber 

em um determinado contexto”. Assim sendo, ela descreve e explica “a história das 

ciências da linguagem” (ALTMAN,1999, p.22). Diante disso, a HL é mais do que 

analisar um escrito em uma referida época, pois considera as condições de 

produção de um determinado documento. 

  Há mais de três décadas aproximadamente, vários estudiosos têm se 

interessado pela HL, com o intuito de resgatar o passado linguístico. O início dessa 

discussão deu-se no início da década de 70, por meio de diversos pesquisadores, 

dentre eles: Hymes (1974); Simone (1975); Koerner (1976). Quanto a isso, explica 

Almeida que: 

Esse interesse teve um impacto considerado no debate por meio do livro de 
Kuhn (1962), tal discussão focalizou até que ponto a morfologia das 
revoluções científicas de Kuhn forneceriam uma direção favorável ao 
historiador da linguística, porém essa discussão parece ter diminuído pelo 
possível trabalho de Percival (1976) durante o final da década de 70, uma 
vez que este era contrário à busca de paradigmas em linguística sem 
oferecer qualquer caminho alternativo (ALMEIDA, 2015, p.13). 

 

Como mostrado, a discussão do historiador da linguística decresceu por 

causa do possível trabalho de Percival (1976) no final dos anos de 1970, mas tal 

pesquisador só criticou os paradigmas da linguística, de modo que não apresentou 

soluções. Foi, portanto, na década de 80, que alguns pesquisadores, como Bahner 

(1981); Bokadorova (1986); Christmann (1987), procuraram respostas para o 

problema apresentado. No entanto, ainda na década de 90, eles não haviam entrado 
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em um acordo comum sobre o procedimento acerca da HL, discussão que se 

perpetua até os dias de hoje. 

No Brasil, conforme Altman (1998, p.21), a trajetória da Historiografia 

Linguística é recente. A sua institucionalização deu-se por meio de reuniões da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – 

ANPOLL, além de ocorrer como disciplina no programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade de São Paulo. Desde então, pesquisadores brasileiros 

dedicaram-se a essa área de pesquisa, tais como: a Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Salles 

Altman, da Universidade Católica de São Paulo - USP, a pioneira da HL no Brasil; a 

Prof.ª Dr.ª Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos, líder do “Grupo de Pesquisa de 

Historiografia da Língua Portuguesa do Instituto de Pesquisas Linguísticas da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – GPeHLP – IP-PUC – SP”, e o Prof. 

Dr. Ronaldo de Oliveira Batista, da Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM. 

Por conseguinte, cabe a nós trazermos algumas reflexões do nosso GPeHLP 

sobre o conceito da HL, tendo como ponto de partida alguns autores, sobretudo, 

Koerner e Swiggers. Com efeito, retomando nosso conceito sobre a Historiografia 

Linguística, que, de acordo com Bastos; Palma (2008, p.14), é “o modo de refletir 

sobre o saber lingüístico produzido, tendo como objetivo descrever/explicar como se 

desenvolveu tal saber em um determinado contexto”, chegamos à conclusão de que: 

 

[...] tal concepção leva-nos não só à análise de um produto acabado dentro 
de um recorte no tempo, mas também à consideração de seus mecanismos 
geradores, conduzindo-nos a uma visão pancrônica da realidade. Afinal, 
qualquer obra em análise será sempre explicada mais profundamente 
quando, nela, percebemos as etapas de conhecimento que a engendraram 
(BASTOS; PALMA, 2008, p.14). 

 

Porquanto, descrever ou explicar a história da linguística não é uma tarefa 

fácil, ainda mais para a HL, que tem se tornado mais complexa por não se limitar ao 

fato de escrever a história apenas, embora esteja atrelada a ela. Em virtude disso, 

foram constituídos princípios para guiarem o historiógrafo; contribuindo, assim, para 

que a HL se instaure como disciplina. Adotamos, então, os três princípios de 

Koerner (1996). 

 

1.2.1 Princípios de Koerner: Contextualização, Imanência e Adequação 
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O princípio da Contextualização refere-se ao “clima de opinião”, e esclarece 

Koerner que: 

 

O primeiro princípio para a apresentação de teorias lingüísticas propostas 
em períodos mais antigos diz respeito ao estabelecimento do “clima de 
opinião” geral do período em que as teorias se desenvolveram. As idéias 
lingüísticas nunca se desenvolveram independentemente de outras 
correntes intelectuais do período; o “espírito de época” [zeitgeist] sempre 
deixou suas marcas no pensamento lingüístico (KOERNER, 1996, p.60). 

 

 Esse primeiro princípio preocupa-se com o espírito da época, porque 

considera o contexto em que foram escritos os documentos, investigando os fatores 

políticos, filosóficos, culturais e socioeconômicos. Isso comprova a afirmação de 

Koerner ao dizer que a HL exige um conhecimento quase enciclopédico por parte do 

historiógrafo. 

 O segundo princípio é o da Imanência, que se esforça para estabelecer um 

entendimento tanto histórico quanto crítico, e, se necessário, filológico do texto 

linguístico em apreciação. Para isso, Koerner chama-nos atenção, porque: 

 

É desnecessário dizer que se deve abstrair da sua própria formação 
linguística e dos compromissos atuais na linguística. O quadro geral da 
teoria a ser investigada, assim como a terminologia usada no texto, devem 
ser definidos internamente e não em referência à doutrina linguística 
moderna (KOERNER, 2014, p.58-59). 

 

 Diante da citação, o historiógrafo precisa tomar cuidado com a sua formação 

linguística contemporânea, além das terminologias usadas no texto, para não deixá-

las serem influenciadas pelas modernas. Em suma, podemos concluir que o 

pesquisador se mantém fiel para com as doutrinas linguísticas do documento 

analisado da época. 

 Nesse enfoque, só depois de serem aplicados os dois princípios (a 

compreensão do contexto histórico e o entendimento linguístico da época), o 

historiógrafo poderá se aventurar no terceiro princípio, o da Adequação. 

 Quanto ao princípio da Adequação, define Koerner que: 

 

[...] pode o historiógrafo aventurar-se a introduzir, ainda que muito 
cuidadosamente e colocando seu procedimento de forma explícita, 
aproximações modernas do vocabulário técnico e um quadro conceptual de 
trabalho que permita uma melhor apreciação de um determinado trabalho, 
conceito, ou teoria (KOERNER, 1996, p.60). 
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Tal princípio é, portanto, responsável pelas aproximações modernas do 

vocabulário técnico, apresentando um quadro conceitual e comparativo dos 

conceitos linguísticos dos períodos estudados. Para tanto, o Koerner (2014, p.59) 

declara que o historiógrafo deverá “alertar o leitor para o facto de as aproximações 

terminológicas terem sido introduzidas por ele; por outras palavras, deve ser 

explícito e preciso no que respeita àquilo que na realidade está a fazer”. 

A partir dos princípios, Koerner adverte-nos a respeito da má utilização da 

metalinguagem, pois: 

 

Há muitos exemplos nos relatos históricos modernos sobre as ideias dos 
séculos passados, em que ideias, conceitos e procedimentos foram mal 
compreendidos, deturpados, e distorcidos devido à falta de cuidado do autor 
no uso da „metalinguagem‟ As noções de Saussure sobre a arbitrariedade 
do signo têm sido usadas em demasia para discutir a „semiótica‟ dos 
estoicos (como se aqueles pensadores gregos tivessem lido o Curso e os 
artigos de Charles S. Peirce, postumamente publicados ainda por cima) 
(KOERNER, 2014, p.58). 

 

O emprego correto da metalinguagem não pode ser desprezado pelos 

historiógrafos, pois a adequação das teorias linguísticas do passado, sendo que o 

pesquisador vive no presente, pode comprometer a compreensão da linguagem. 

Com base nisso, assevera o autor que: 

 
Nenhum escritor consegue escapar à questão ao discutir teorias de 
períodos passados, na medida em que deve tentar, ao mesmo tempo, 
torná-las acessíveis ao leitor do presente, ao passo que tenta não distorcer 
a intenção e significado originais. A menos que o único objetivo do 
historiógrafo seja antiquário, isto é, ver conceitos desenvolvidos há muitos 
anos apenas nos próprios termos utilizados, será tentado a usar um 
vocabulário técnico moderno na sua análise. Este procedimento 
„modernizante‟, porém, tem levado a inúmeras e sérias distorções na 
história da linguística, e qualquer historiógrafo perspicaz deve perceber as 
armadilhas e voltar-se para este problema potencial do uso da 
„metalinguagem‟ (KOERNER, 2014, pp.57-58). 
 
 

Dessa forma, o escritor moderno deve tomar bastante cuidado ao discutir as 

teorias linguísticas do passado, uma vez que seu maior desafio será torná-las 

compreensíveis ao leitor moderno. Assim, ele deverá sondar o sentido de cada 

terminologia usada, com o propósito de utilizar a mais próxima possível; sem mudar, 

jamais, o seu significado original. Destarte, para evitar o mau uso da metalinguagem, 

Koerner (2014) sugere a adoção dos três princípios. 
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 Em face a isso, quanto aos propósitos de formação do historiógrafo, 

partindo de Koerner (1999), Batista; Bastos  fazem as seguintes reflexões: 

 

Koerner (1999), em busca dos propósitos de formação da área, aponta para 
que serve a Historiografia da Linguística. E são as considerações dele que 
retomamos para concluir nossas breves reflexões. Em primeiro lugar, é 
preciso estabelecer que o conhecimento histórico de uma ciência e de uma 
área de saber pode tornar o pesquisador e o estudioso de um campo um 
verdadeiro cientista ou intelectual. Do contrário, pode haver apenas a 
presença de um técnico. Ou seja, um linguista (ou um bom gramático) será 
realmente um linguista (ou um gramático) se souber não só avançar nos 
conhecimentos de sua área, mas também se puder recuar, em uma reflexão 
teórica, ao passado de seu campo de estudos. A Historiografia da 
Linguística colabora, então, para a formação de um pesquisador completo, 
por assim dizer, intelectualmente apto a realizar avaliações sobre o 
desenvolvimento de sua área de interesse (BATISTA; BASTOS, 2012, p.7). 
 
 

Cumpre, então, destacar que o conhecimento histórico pode tornar um 

pesquisador de determinado campo em um verdadeiro cientista ou intelectual; caso 

contrário, dependendo do modo de como retomará o conhecimento da área 

(avançando ou não), poderá se tornar em um técnico apenas. Em virtude disso, 

podemos dizer que a HL é uma disciplina abrangente por contribuir com a formação 

completa de seu pesquisador.  

 

1.2.2 Objeto de estudo da Historiografia Linguística 

 

O objeto de estudo da Historiografia Linguística são as teorias e as práticas 

de análises linguísticas. Diante disso, esclarecem Bastos; Batista o fato de que: 

 

se caracteriza como uma disciplina científica que tem por objetivo estruturar 
seu objeto de estudo (que são as teorias e práticas de análise lingüísticas) 
numa série de relações sistemáticas, levando também em conta 
observações derivadas das abordagens da metodologia da lingüística e da 
história das ideias. Conforme a essa definição do estatuto e do objeto, há a 
reflexão a respeito da natureza desse objeto e da constituição dessa 
historiografia como uma metaciência, isto é, como um posicionamento que 
interpreta práticas de uma ciência ou área de saber (BASTOS; BATISTA, 
2012, p.6). 

 

Com efeito, o objeto de estudo da HL leva em conta as considerações 

procedidas das perspectivas do método da historiografia linguística e da história das 

ideias, dada à natureza da historiografia como uma metaciência.  
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Tomando como base Altman (1999, p.19), o primeiro desafio do historiógrafo 

da Linguística consiste em explicar os limites de seus campos e a apresentação de 

seus objetos possíveis.  

Na prática, conforme Bastos; Palma (2004, p.18-19), o objeto da HL poderá 

ser qualquer documento escrito por uma comunidade científica, que serão 

estabelecidos como fontes primárias, como: cartas, correspondências, rascunhos. 

Isso comprova a relevância do estudo historiográfico, em virtude de se explorar a 

dimensão pessoal para que haja uma reconstrução das práticas de análises do 

passado linguístico. 

Por conseguinte, destacam-se as fontes primárias e secundárias. Desse 

modo, acrescentam Bastos; Palma (2004, p.18-19) que “correspondências, cartas, 

rascunhos ou qualquer documento pessoal produzido por uma comunidade científica 

será objeto da HL, constituindo-se como fonte primária de pesquisa”.  

As fontes primárias referem-se aos documentos originais, identificadas, na 

pesquisa, como corpus. Destas fontes, o estudioso aplicará os passos investigativos, 

mas Koerner (1996, p.47) observa que há necessidade de se respeitar “o essencial 

da massa dos fatos empíricos coligidos a partir de fontes primárias”; para, depois, o 

pesquisador utilizar-se das fontes secundárias. 

Quanto às fontes secundárias, deduzidas pelo próprio nome, são aquelas que 

completam as fontes primárias. Estas fontes permitem-nos aprofundar o 

conhecimento linguístico já estudado por meio dos materiais (fontes primárias) que 

tínhamos em mãos. Consequentemente, todo documento acrescentado à pesquisa, 

para melhor esclarecimento dos materiais analisados, será chamado de fonte 

secundária. 

Acerca disso, vemos a necessidade de, mais uma vez, descrevermos 

algumas reflexões do nosso GPeHLP sobre o objeto de estudo, pois: 

 

Pode ser considerado metalingüístico – por diversas características 
(gramáticas, manuais didáticos, antologias etc.), estabelecemos as 
categorias a partir do próprio objeto (princípio da imanência), que são em 
seguida analisadas e discutidas; na seqüência, elegemos uma teoria atual 
para que seja estabelecido o diálogo entre pontos teóricos do objeto 
analisado e aspectos da teoria selecionada, buscando, nessa aproximação, 
a convergência entre eles (princípio da adequação). Em se tratando do 
objeto não metalingüístico (leis, cartas, documentos oficiais etc), 
selecionamos um instrumento, a saber, uma teoria lingüística que seja 
compatível contemporaneamente ao objeto de estudo (princípio da 
imanência) e estabelecemos uma teoria posterior a ele que permitirá o 
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cotejo com os pontos observados, de acordo com o princípio da imanência 
(BASTOS; PALMA, 2008, p.14-15). 

 

Assim, de acordo com as autoras, há dois objetos de estudo que o 

historiógrafo pode se utilizar: o metalinguístico e o não metalinguístico. Tomando o 

cuidado para, em relação ao primeiro, eleger um teoria atual, considerando os 

diálogos entre os pontos teóricos do objeto analisado e aspectos da teoria analisada. 

No que se refere ao segundo, é preciso elencar um instrumento, nesse caso, a 

Linguística, sendo esta compatível, de forma contemporânea, ao objeto de estudo 

(princípio da Imanência) e estabelecer uma teoria posterior (princípio da Adequação) 

para que, também, se faça o diálogo entre os pontos teóricos. 

Ainda sobre o objeto de estudo, Koerner (2014, p. 177) chama a atenção do 

historiógrafo para obter um certo distanciamento de seu objeto de estudo, tomando 

como base de que não deverá ter nenhum interesse pessoal quanto ao resultado da 

pesquisa. Em outras palavras, o pesquisador tem que se manter imparcial, neutro, 

eliminando qualquer ideia pré-construída, deixando levar-se por seu objeto. No 

entanto, essa imparcialidade não elimina o que Kuhn (1997, p.149) chamou de 

“simpatia hipotética”. Frente a isso, adverte Koerner que: 

 

Até aqui, referi as atitudes gerais por parte do historiógrafo (ou seja, que 
deveria ser capaz de tratar o seu objeto de estudo com um certo 
distanciamento) e a distinção fundamental entre o que podem ser 
nomeados os requisitos intradisciplinares e as influências extradisciplinares 
na área. Para quem estiver interessado em realizar investigação histórica, 
estas generalidades apenas podem ser vistas como as diretrizes mais 
rudimentares. O historiógrafo deve saber como verificar os dados 
relevantes, material que não pode simplesmente ser obtido através da 
consulta dos livros de um determinado período ou escola de pensamento. 
Indubitavelmente, esses textos também têm o seu valor; costumam 
apresentar a doutrina aceite de uma forma pragmática (por exemplo, o 
número de edições de qualquer livro pode dar uma indicação quanto à sua 
popularidade, e quanto à dimensão que está a receber a atenção de 
estudiosos da linguística). No entanto, os livros didáticos constituem apenas 
fontes secundárias, pois tendem a diluir as questões teóricas para torná-las 
mais acessíveis ao público em geral. Mais importante ainda, os seus 
autores tentam descrever o que acreditam ser do consenso geral e, 
normalmente, não tomam uma posição crítica: afinal, o que querem é 
vender o máximo de cópias possível (KOERNER, 2014, p.179). 

 

Conforme citado, o historiógrafo precisa estar atento aos dados relevantes do 

objeto, não se limitando, exclusivamente, à consulta dos livros do período elegido, 

mas, é claro, que eles possuem informações importantes, todavia, tratando-se de 

livros didáticos, por exemplo, eles classificam-se como fontes secundárias, porque 
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podem omitir teorias fundamentais da linguagem, uma vez que seu principal objetivo 

consiste em vender o maior número possível de livros – comercial –. Então, o 

estudioso tem de estar atento a essas “astúcias”. 

Em suma, o objeto de estudo da HL não é a língua, porém o que foi produzido 

sobre ela (as reflexões acerca da linguagem e propostas para sua 

descrição/explicação), considerando o contexto sócio-histórico. É nesse sentido que 

autores consideram, como seu objeto, as teorias e as práticas de análises 

linguísticas. 

 

1.2.3 À procura de um método historiográfico 

 

Em busca de um método historiográfico, a HL não possui, ainda, processos 

metodológicos definidos. Problema esse que tem sido alvo de diversas discussões 

entre os estudiosos. Frente a isso, aumentou a quantidade de pesquisadores 

interessados pelo método da HL, mas, enquanto uma definição não aconteça, cabe 

ao historiógrafo procurar os modelos que possam ultrapassar seu próprio campo. 

Para encontrar tal método, assegura Swiggers que: 

 

A historiografia linguística é o estudo interdisciplinar do curso evolutivo do 
conhecimento linguístico; ela engloba a descrição e a explicação, em 
termos de fatores intradisciplinares e extradisciplinares (cujo impacto pode 
ser „positivo‟, i.e. estimulante, ou „negativo‟, i.e. inibidores ou 
desestimulantes), de como o conhecimento linguístico, ou mais 
genericamente, o know-how linguístico foi obtido e implementado 
(SWIGGERS, 2010, p.2). 

 

 Assim sendo, a HL é uma disciplina interdisciplinar e extradisciplinar, por isso, 

terá relações com a linguística, a filosofia, a sociologia da ciência. Essa ligação com 

as demais disciplinas torna-se fundamental para a abordagem do conhecimento 

linguístico em busca de um método de continuidade e descontinuidade. Nesse 

aspecto, a HL deve partir de uma “fase heurística , e avançar através de uma análise 

“argumentativa” e de uma síntese histórico-comparativa, em direção a uma 

hermenêutica historicamente fundamentada do conhecimento/know how linguístico” 

(SWIGGERS, 2010, p.2).  

Com base nisso, Swiggers (2005, p.8-10) sugere-nos, por meio de três níveis 

(categorias), alguns métodos que podem ser utilizados: heurístico, interpretativo e 

reconstrutivo-sistemático. Assim, explica Almeida que: 
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O primeiro refere-se ao grande valor das fontes, que são chamadas de 
marginais e que ilumina as questões ideológicas de um autor; são de 
caráter informal, podendo ser escritas (cartas, manuscritos de comitês 
científicos ou qualquer documento escrito) ou orais (entrevistas, aulas, 
dentre outras formas). O segundo está relacionado ao olhar interpretativo do 
historiógrafo para com as fontes trabalhadas. Quanto a isso, afirma o autor 
que, para a metodologia heurística e interpretativa, é importante estudar a 
terminologia utilizada nas fontes, pois, no nível interpretativo, por exemplo, 
faz-se necessário considerar o respeito para com o significado original 
encontrado nos documentos, para, depois, fazer a reconstrução sistemática 
dirigida aos leitores modernos, chegando, assim, ao terceiro nível de 
reconstrutiva-sistemática. Nesse último nível, enfatiza-se a necessidade de 
categorização, de maneira que o historiador não pode encontrar a sua 
tarefa historiográfica sem recorrer às categorias (ALMEIDA, 2015, p.20). 

 

Como podemos perceber, os três níveis de Swiggers assemelham-se às 

etapas dos três princípios de Koerner (1996), ambos mostram a preocupação com a 

reconstrução/interpretação do conhecimento linguístico, sem desconsiderar o 

contexto dos escritos originais. 

Em se tratando das categorias, Bastos; Palma trazem afirmações 

consideráveis ao dizerem que: 

 

[...] reafirmamos um ponto importante: os critérios de análise em que 
detectam as “categorias”, que, entre outros requisitos, imprimem 
cientificidade a um trabalho. O historiógrafo lingüista tem como objeto de 
investigação textos, que poderíamos chamar de fenômenos qualitativos, os 
quais constituem suas fontes primárias e secundárias. No seu estudo, o 
pesquisador objetiva encontrar os atributos do objeto pesquisado. Logo, ele 
trabalha com dados qualitativos, provenientes de diferentes fontes. Dado o 
volume de informações que as fontes oferecem, é preciso reduzi-las a partir 
de princípios organizadores. Uma das formas indutiva por parte do 
pesquisador, a partir da base empírica, para posterior reagrupamento em 
torno desses termos. Tais argumentos ou categorias não são estabelecidos 
a priori, mas emergem do material sob análise (BASTOS; PALMA, 2008, 
p.16-17). 
 
 

Desse modo, o nosso GPeHLP do IP-PUC/SP tem discutido a respeito da 

definição das categorias, e optamos por seguirmos um “modelo aberto, pelo qual as 

categorias tomam forma no curso da própria análise” (LAVILLE; DIONE, 1999, p.219 

apud BASTOS; PALMA, 2008, p.17). Afinal, isso demonstra fatores relevantes do 

objeto em estudo, propondo opiniões, manifestos nos variados níveis linguísticos, e 

exprimindo valores traduzidos em língua. 

Retomando os termos de continuidade e descontinuidade tratados por 

Swiggers, convém destacarmos que tais assuntos são mostrados na parte da 

“Sinopse da terminologia do historiógrafo da linguística”, ao fazer menção à primeira 

“linha de evolução”, que diz respeito ao: “curso evolutivo geral: mudança; revolução; 
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progresso / estagnação / regressão; manutenção / perda / recorrência; continuidade 

/ descontinuidade; inovação / antecipação” (SWIGGERS, 2010, p.7, grifo nosso). 

Assim, em nossa análise, serão levadas em conta as continuidades e 

descontinuidades dos assuntos linguísticos apresentados nas obras pelos autores. 

Outro fator que não pode ser desconsiderado pelo historiógrafo é a influência. 

Quanto a isso, Swiggers falando, ainda sobre a “Sinopse da terminologia do 

historiógrafo da linguística”, apresenta: “[...] (2b) relações no tempo: fontes; modelo; 

influência; „horizonte de retrospecção‟; „confrontos (teóricos)” (SWIGGERS, 2010, 

p.7, grifo nosso). Nesse ponto, consideramos as influências das obras analisadas, 

isto é, quais aspectos históricos, filosóficos, políticos, linguísticos que acabaram 

influenciando na elaboração dos documentos em análise? No entanto, precisamos 

tomar muito cuidado ao tratarmos da influência, como bem nos adverte Koerner: 

 

De entre as várias outras questões de natureza metodológica na 
historiografia linguística, tais como aquelas que dizem respeito à inovação 
vs. continuidade, evolução vs. revolução no estudo da linguagem (para 
estas questões ver Koerner 1987, 1989a cap. 6-8), há o problema eterno da 
„influência‟, termo amplamente usado e, frequentemente, de forma 
indiscriminada. Raramente é feita uma distinção entre um tipo de influência 
que diz respeito a experiências compartilhadas, educação e ao Zeitgeist 
geral, por um lado, e a influência direta que pode ser documentada com 
base em referências explícitas, comparação de textos, agradecimentos 
públicos, e assim por diante. A armadilha do uso descuidado do argumento 
da „influência‟ pode ser ilustrada pela referência a um número considerável 
de relatos recentes (supostamente) históricos. Acontece, com demasiada 
frequência na linguística moderna, que o proponente de uma análise 
fonológica ou sintática tenha que reivindicar a originalidade a fim de ser 
notado; a seguir, os detratores apontam para os antecedentes, factuais ou 
hipotéticos, numa tentativa de invalidar tais reivindicações (KOERNER, 
2014, p.59-60). 
 
 

 Diante disso, precisamos, como historiógrafos, de total atenção às armadilhas 

do mau uso da influência, pois há várias argumentações de influência superficiais 

entre autores, por meio de interpretações erradas dos documentos analisados ou, 

como declara Koerner (2014, p.), por “tentativas de reduzir a importância de uma 

figura maior na história da teoria linguística”. 

Além disso, conforme De Clerq; Swiggers (1991, p.30), o historiógrafo 

necessita de cinco tipos de motivações primordiais para o enfoque da história da HL, 

são elas: 1. como sujeito enciclopédico, como “ramo” de uma enciclopédia do saber; 

2. como ilustração do progresso de conhecimentos; 3. como objetivo de defender, 

difundir ou promover um modelo linguístico particular em detrimento de outros; 4. 
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como descrição e explicação de conteúdos de doutrina, inserida em um contexto 

histórico e científico e, por último, 5. como testemunha exterior sobre uma realidade 

social, “colorida” pelas concepções e práticas linguísticas.  

Vale salientar, também, os quatro passos investigativos de Swiggers (1983, 

p.15), os quais serão aplicados nesta pesquisa: 1º. Seleção, 2.º Ordenação, 3.º 

Reconstrução e 4.º Interpretação. No primeiro passo, faremos a seleção dos 

materiais gramaticais utilizados na pesquisa, escolheremos as fontes primárias e 

secundárias significativas para nos aprofundarmos no conhecimento sintático, 

sobretudo, no complemento nominal. No segundo passo, levaremos em conta a 

ordem cronológica em que foram escritos os documentos, primeiro o século XIX; 

depois o século XX. No terceiro passo, realizaremos a reconstrução do 

conhecimento gramatical, nesse caso, do Complemento Nominal, por meio dos 

recortes dos documentos elencados, para, por fim, utilizarmos o último passo, a 

interpretação crítica dos materiais de cada época, considerando o contexto em que 

foram escritos. Quanto a isso, Altman corrobora que: 

 

A atividade historiográfica que ambiciona compreender os movimentos em 
história da ciência presume, inevitavelmente, uma atividade de seleção, 
ordenação, reconstrução e interpretação dos fatos relevantes (história rerum 
gestarum)

2
 para o quadro de reflexão que constrói o historiógrafo (ALTMAN, 

1998, p.24, grifo nosso). 
 
 

 Partindo disso, segundo Bastos; Palma (2004, p.19), podemos afirmar que se 

traçam as primeiras linhas sobre fazer Historiografia sem torná-la em simples 

acontecimento de fatos passados. 

 

 

1.3 Koerner, Swiggers e Auroux: pontos convergentes e divergentes entre os 

autores 

 

Partindo do quadro comparativo apresentado por Lima (2016, p.22), 

abordamos o possível diálogo entre esses precursores da Historiografia Linguística e 

da História das Ideias. A seguir o quadro: 

 

 

                                                             
2
 É um termo latino que se refere às coisas concretizadas, isto é, a uma história realizada. 
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 Konrad Koerner Pierre Swiggers Sylvain Auroux 

1 Contextualização: diz 

respeito à fase em que o 

historiógrafo estabelece o 

clima de opinião que 

envolve o objeto de 

pesquisa, ou seja, esta 

fase constitui-se a partir de 

um profundo estudo 

histórico do período 

temporal recortado. 

Metodologia heurística: 

Envolve o momento da 

seleção do objeto a ser 

estudado, no qual o 

historiógrafo deve fazer 

um estudo crítico da 

“história textual” das 

fontes. Nesta fase, cabe 

pesquisar as edições, as 

traduções e os estudos já 

realizados sobre o objeto. 

Além disso, ao autor, cabe 

a busca das fontes 

periféricas que auxiliem no 

esclarecimento das fontes 

canônicas. 

Definição puramente 

fenomenológica do 

objeto: subjaz à 

necessidade de se ter 

respeito às 

terminologias usadas 

na época em que foi 

produzido o objeto em 

análise. 

2 Imanência: nesta fase o 

historiógrafo há de se 

esforçar para olhar o objeto 

sem se deixar contaminar 

pelo saber lingüístico 

estruturado a partir de sua 

formação, ou seja, há de 

se volver com o olhar do 

homem daquele período 

temporal estabelecido, 

buscando compreender 

como se estabeleceu o 

pensamento linguístico 

naquele período. 

Metodologia 

hermenêutica: nesta fase, 

diz o autor, ser necessária 

uma interpretação 

contextualizada dos textos 

fonte. Aqui se devem 

estabelecer as relações 

entre textos, autores, 

grupos de pesquisa, 

tradições. 

Da neutralidade 

epistemológica: 

implica em não julgar 

se algo é ou não é 

ciência, mas em 

considerar a palavra 

ciência apenas como 

uma palavra 

descritiva.  

3 Adequação: é o passo que 

permite associações entre 

Metodologia da redação 

histórica: onde o autor 

Historicismo 

moderado: diz 
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o objeto de estudo 

selecionado, ou seja, o 

pensamento linguístico 

passado e o que se tem 

hoje no quadro da 

linguística moderna. 

propõe ao seu leitor uma 

“história” sistemática do 

passado linguístico 

reconstruído. Entre os 

aspectos apontados pelo 

autor, e que desenvolvem 

esta fase, está a 

categorização profunda 

feita pelo historiógrafo. 

respeito à importância 

de se destacarem os 

fatos históricos, assim 

como outros fatores 

que influenciaram o 

aparecimento de 

determinado 

instrumento 

linguístico, sem, no 

entanto, considerar 

demasiadamente os 

aspectos externos e 

contextuais, 

sobrepondo-os aos 

internos, ou seja, o 

objeto em si mesmo. 

(LIMA, 2016, p.22). 

 

Segundo Lima (2016, p30), para o primeiro eixo (contextualização, 

metodologia heurística e definição puramente fenológica do objeto), a 

contextualização, o primeiro princípio de Koerner, aproxima-se da metodologia 

heurística, que foi apresentada por Swiggers, porém com a ressalva de que este não 

tenha focalizado o clima de opinião, mas a crítica sobre as fontes analisadas. E, por 

último, o princípio do historicismo moderado, de Auroux (2009), o qual considera a 

contextualização, sem desconsiderar, todavia, a descrição e explicação do objeto 

em si.  

Para o segundo eixo (imanência, metodologia hermenêutica e neutralidade 

epistemológica), os três autores apresentam pontos convergentes, porque apontam 

a importância do objeto de estudo ser analisado conforme o período histórico em 

que o material foi publicado, desconsiderando qualquer aproximação moderna da 

linguística.  

Para o terceiro eixo (adequação, metodologia da redação histórica e 

historicismo moderno), a adequação, terceiro princípio de Koerner, em que o 

historiógrafo faz aproximações do objeto de estudo com a linguística moderna, 
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segundo Lima (2004, p. 30), aproxima-se da metodologia da redação histórica, de 

Swiggers (2012, p.43), que abarca os aspectos de categorização, categorização 

profunda e exposição bem profunda, possibilitando que o passado seja bem 

construído, segundo a categorização do historiógrafo. 

Por meio do quadro e das explicações de Lima (2016, p.29-30), é possível, de 

fato, perceber uma possível dialogia entre os autores? Para melhor esclarecimento, 

o termo “dialogia” foi conceituado por Bakhtin (2004, p.41) como as múltiplas vozes 

presentes (explícita ou implicitamente) no discurso e as relações que se 

estabelecem obrigatoriamente. Para tanto, o autor assegura que: 

 

 [...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, e 
complementa esta afirmação ao mencionar que as palavras são tecidas a 
partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 
relações sociais em todos os domínios (BAKHTIN, 2004, p.41). 

 

De um modo geral, é inquestionável que, em todo texto, há um dialogismo 

entre os autores, pois as palavras “são tecidas a partir de uma multidão de fios 

ideológicos”.  Agora, trazendo, especificamente, para Koerner (1996), Swiggers 

(1991) e Auroux (1987), por se tratarem de pesquisadores renomados e que têm, 

em comum, a mesma área de pesquisa (a história da linguística), mas com 

metodologias diferentes, acreditamos que é possível o diálogo entre eles. No 

entanto, tendo em vista o quadro comparativo de Lima (2016, p.29), faremos 

algumas observações em relação ao primeiro e ao segundo eixo: 

 

1) Primeiro eixo (contextualização, metodologia heurística e definição 

puramente fenomenológica do objeto) 

 

O primeiro princípio de Koerner (1996), o da Contextualização, refere-se ao 

contexto em que os documentos foram escritos – clima de opinião –, tal qual Auroux 

(1987), enquanto a metodologia heurística, de Swiggers (2013, p.44), compreende 

“as seguintes tarefas: informar-se sobre as fontes e sua disponibilidade; ler os 

textos-fontes; “catalogar” ideias, os pontos de vista e a terminologia; contextualizar 

as ideias, os termos”. Partindo desse pressuposto, Lima (2016, p.29) adverte que tal 

metodologia não tinha focalizado o clima de opinião, mas o estudo crítico da história 

textual das fontes analisadas. Diante disso, percebemos que a fase heurística vai 
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além da contextualização. Surge, então, a nossa indagação: a metodologia 

heurística pode se limitar, apenas, ao primeiro princípio de Koerner, o da 

contextualização, e à definição puramente fenomenológica do objeto, de Auroux? 

A resposta encontra-se na própria definição de Swiggers, vejamos: 

 

Em face dessa complexidade da história da linguística, o objetivo 
fundamental do historiador é o de reconstruir o ideario linguístico e seu 
desenvolvimento através da análise de textos situados em seu contexto. 
Cada um dos termos que constituem esta circunscrição de objetivo traz uma 
implicação importante: 
 I - Reconstruir: o esforço de reconstruir um ideário dentro de um campo 
disciplinar impõe que o trabalho se conecte com a metodologia (da história) 
das ciências.  
II - Ideário linguístico: para chegar-se a uma compreensão adequada e 
fundamentada do ideário linguístico, é preciso ter formação de linguista17. 
III - Trajetória: para poder estudar um (tipo de) trajetória, é indispensável 
dispor de uma visão histórica relativamente ampla. 
 IV - Análise de textos: para que se proceda a uma análise de textos, são 
imprescindíveis (a) uma base heurística e (b) alguns fundamentos 

hermenêuticos.  
V- Contexto: este item significa que o trabalho seja relacionado com a 

história intelectual e com a história socioeconômica (SWIGGERS, 2013, 
p.43, grifo nosso). 
 
 

  Observe que a base heurística está sendo mostrada como uma forma 

imprescindível para uma análise de textos, relacionando-se mais com a crítica do 

historiógrafo em relação ao contexto histórico estudado das fontes, o que significa ir 

além do princípio da contextualização e da definição puramente fenomenológica do 

objeto. Quanto a estes, o autor insere um item exclusivo para o contexto, abordando, 

agora, a relação do trabalho com a história intelectual e com a história 

socioeconômica, entrando, agora, na Contextualização, de acordo com Koerner, e 

na definição puramente fenomenológica do objeto, segundo Auroux. Ainda nessa 

abordagem, baseada em Swiggers (2004, p.), Almeida destaca: 

 

Quanto a isso, afirma o autor que, para a metodologia heurística e 
interpretativa, é importante estudar a terminologia utilizada nas fontes, pois, 
no nível interpretativo, por exemplo, faz-se necessário considerar o respeito 
para com o significado original encontrado nos documentos, para, depois, 
fazer a reconstrução sistemática dirigida aos leitores modernos, chegando, 
assim, ao terceiro nível de reconstrutiva-sistemática. Nesse último nível, 
enfatiza-se a necessidade de categorização, de maneira que o historiador 
não pode encontrar a sua tarefa historiográfica sem recorrer às categorias 
(ALMEIDA, 2015, p.20). 
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Como podemos observar, fica bem evidenciado que a metodologia heurística, 

apresentada por Swiggers (2013, p.44), não considera, exclusivamente, o contexto 

da época em que o objeto analisado foi produzido, como fazem o princípio de 

Koerner, o da Contextualização, e a definição puramente fenomenológica do objeto, 

de Auroux, pois ela (a metodologia heurística) ultrapassa a opinião da época, tendo 

em vista que possibilita o historiógrafo não, somente, compreender o fator histórico 

do objeto estudado, mas “ler os textos-fontes; “catalogar” ideias, os pontos de vista e 

a terminologia; contextualizar as ideias, os termos”, ou seja, entra no processo de 

criticar, desde já, a própria história dos textos analisados. 

 

2) Segundo eixo (imanência, metodologia hermenêutica e neutralidade 

epistemológica) 

 

Ao trazermos a conceituação do segundo princípio de Koerner (1996), o da 

Imanência, em que o historiógrafo se esforça para estabelecer a compreensão do 

objeto estudado daquele período, e sem se deixar, em hipótese alguma, ser 

influenciado pelo saber linguístico moderno, de tal maneira que o pesquisador tem 

de se manter fiel ao conhecimento da língua do documento analisado, assim como a 

neutralidade epistemológica, de Auroux. Temos, portanto, uma problematização 

quanto à definição da metodologia hermenêutica, pois, segundo Swiggers, ela: 

 

consiste em uma interpretação, que sempre se fundamenta no uso de 
categorias interpretativas. Aqui se pode fazer a distinção entre categorias 
gerais (os conceitos que fazem parte da metodologia geral) e categorias 
específicas (os conceitos que constituem a metodologia específica). Há de 
destacar-se o fato de que a interpretação implica uma dimensão 
comparativa, porque (quase sempre) se trata de relacionar conceitos/ 
autores/modelos (SWIGGERS, 2013, p.44-45). 

 

Diante da citação do autor, tendo em vista que a metodologia hermenêutica, 

tratada por Swiggers, remete a uma “interpretação” dos textos estudados, surge, 

assim, nosso segundo questionamento acerca do quadro comparativo de Lima 

(2016, p.29): Se, no segundo princípio de Koerner (1996), o da Imanência, e na 

neutralidade epistemológica, de Auroux, o historiógrafo tem de se manter imparcial 

quanto ao conhecimento linguístico do objeto analisado, onde, então, caberia a 

interpretação do pesquisador nessa fase? Com base nisso, não seria aceitável a 

comparação da metodologia hermenêutica com o princípio da Imanência e com a 
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neutralidade epistemológica. É inquestionável que ambos os autores consideram a 

análise das fontes nessa etapa, mas com uma metodologia diferente, uma vez que 

Swiggers permite ao historiógrafo uma olhar interpretativo, ao contrário de Koerner e 

Auroux, que não permitem nenhuma interpretação nessa etapa, pois o pesquisador 

se mantém, totalmente, imparcial. 

 Em meio ao exposto, apresentamos o quadro comparativo da seguinte 

maneira: 

 

 Konrad Koerner Pierre Swiggers Sylvain Auroux 

1 Contextualização: diz 

respeito à fase em que o 

historiógrafo estabelece o 

clima de opinião que 

envolve o objeto de 

pesquisa, ou seja, esta 

fase constitui-se a partir de 

um profundo estudo 

histórico do período 

temporal recortado. 

Metodologia heurística: 

Envolve o momento da 

seleção do objeto a ser 

estudado, no qual o 

historiógrafo deve fazer 

um estudo crítico da 

“história textual” das 

fontes. Nesta fase, cabe 

pesquisar as edições, as 

traduções e os estudos já 

realizados sobre o objeto. 

Além disso, ao autor, cabe 

a busca das fontes 

periféricas que auxiliem no 

esclarecimento das fontes 

canônicas.  

 

Questionamento:  

A metodologia heurística 

pode se limitar, apenas, ao 

primeiro princípio de 

Koerner, o da 

contextualização, e à 

definição puramente 

Definição puramente 

fenomenológica do 

objeto: subjaz à 

necessidade de se ter 

respeito às 

terminologias usadas 

na época em que foi 

produzido o objeto em 

análise. 
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fenomenológica do objeto, 

de Auroux? 

Partindo dessa indagação, 

convém mencionar que a 

tal metodologia vai além 

de considerar o contexto 

dos documentos, pois 

ultrapassa a opinião da 

época, tendo em vista que 

possibilita o historiógrafo 

não, somente, 

compreender o fator 

histórico do objeto 

estudado, mas “ler os 

textos-fontes; “catalogar” 

ideias, os pontos de vista e 

a terminologia; 

contextualizar as ideias, os 

termos”, ou seja, entra no 

processo de criticar, desde 

já, a própria história dos 

textos analisados. 

 

 

2 Imanência: nesta fase o 

historiógrafo há de se 

esforçar para olhar o objeto 

sem se deixar contaminar 

pelo saber lingüístico 

estruturado a partir de sua 

formação, ou seja, há de 

se volver com o olhar do 

homem daquele período 

Metodologia 

hermenêutica:  

Nesta fase, diz o autor, ser 

necessária uma 

interpretação 

contextualizada dos textos 

fonte. Aqui se devem 

estabelecer as relações 

entre textos, autores, 

Da neutralidade 

epistemológica: 

implica em não julgar 

se algo é ou não é 

ciência, mas em 

considerar a palavra 

ciência apenas como 

uma palavra 

descritiva.  
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temporal estabelecido, 

buscando compreender 

como se estabeleceu o 

pensamento linguístico 

naquele período. 

grupos de pesquisa, 

tradições. 

 

Questionamento: 

Se, no segundo princípio 

de Koerner (1996), o da 

Imanência, e na 

neutralidade 

epistemológica, de Auroux, 

o historiógrafo tem de se 

manter imparcial quanto 

ao conhecimento 

linguístico do objeto 

analisado, onde, então, 

caberia a interpretação do 

pesquisador nessa fase? 

Com base nisso, não seria 

aceitável a comparação da 

metodologia hermenêutica 

com o princípio da 

Imanência e com a 

neutralidade 

epistemológica. É 

inquestionável que ambos 

os autores consideram a 

análise das fontes nessa 

etapa, mas com uma 

metodologia diferente, 

uma vez que Swiggers 

permite ao historiógrafo 

uma olhar interpretativo, 

ao contrário de Koerner e 

Auroux, que não permitem 
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nenhuma interpretação 

nessa etapa, pois o 

pesquisador se mantém, 

totalmente, imparcial. 

 

3 Adequação: é o passo que 

permite associações entre 

o objeto de estudo 

selecionado, ou seja, o 

pensamento linguístico 

passado e o que se tem 

hoje no quadro da 

linguística moderna. 

Metodologia da redação 

histórica: onde o autor 

propõe ao seu leitor uma 

“história” sistemática do 

passado linguístico 

reconstruído. Entre os 

aspectos apontados pelo 

autor, e que desenvolvem 

esta fase, está a 

categorização profunda 

feita pelo historiógrafo. 

Historicismo 

moderado: diz 

respeito à importância 

de se destacarem os 

fatos históricos, assim 

como outros fatores 

que influenciaram o 

aparecimento de 

determinado 

instrumento 

linguístico, sem, no 

entanto, considerar 

demasiadamente os 

aspectos externos e 

contextuais, 

sobrepondo-os aos 

internos, ou seja, o 

objeto em si mesmo. 

 

 Em suma, partindo da valiosa tabela de Lima, acrescentamos dois 

questionamentos, pois acreditamos serem pertinentes para nossa reflexão 

historiográfica: 1) Quanto ao princípio da contextualização, de Koerner; a 

metodologia heurística, de Swiggers, e a definição puramente fenomenológica do 

objeto, de Auroux, surge o seguinte questionamento: a metodologia heurística pode 

se limitar, apenas, ao primeiro princípio de Koerner, o da Contextualização, e à 

definição puramente fenomenológica do objeto, de Auroux? Partindo dessa 

indagação, convém mencionar que a tal metodologia vai além de considerar o 

contexto dos documentos, pois ultrapassa a opinião da época, tendo em vista que 

possibilita o historiógrafo não, somente, compreender o fator histórico do objeto 
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estudado, mas “ler os textos-fontes; “catalogar” ideias, os pontos de vista e a 

terminologia; contextualizar as ideias, os termos”, ou seja, entra no processo de 

criticar, desde já, a própria história dos textos analisados. 2) Em relação à 

imanência, de Koerner; à metodologia, de Swiggers, e da neutralidade, de Auroux, 

surge outro questionamento: se, no segundo princípio de Koerner (1996), o da 

Imanência, e na neutralidade epistemológica, de Auroux, o historiógrafo tem de se 

manter imparcial quanto ao conhecimento linguístico do objeto analisado, onde, 

então, caberia a interpretação do pesquisador nessa fase? Com base nisso, não 

seria aceitável a comparação da metodologia hermenêutica com o princípio da 

Imanência e com a neutralidade epistemológica. É inquestionável que ambos os 

autores consideram a análise das fontes nessa etapa, mas com uma metodologia 

diferente, uma vez que Swiggers permite ao historiógrafo uma olhar interpretativo, 

ao contrário de Koerner e Auroux, que não permitem nenhuma interpretação nessa 

etapa, pois o pesquisador se mantém, totalmente, imparcial. Diante disso, inserimos 

tais questionamentos ao quadro comparativo com as respostas fundamentas nos 

autores, tendo em vista aperfeiçoar, mais ainda, o riquíssimo trabalho feito por Lima 

(2016). 

 Diante dos fatos mencionados, podemos concluir que a HL é complexa; 

consequentemente, indispensável para uma explanação aprofundada do 

conhecimento linguístico, todavia alguns cuidados precisam ser considerados pelo 

historiógrafo, sobretudo, o emprego adequado da metalinguagem. Em virtude disso, 

utilizamo-nos da HL para discutirmos, de forma mais abrangente, o estudo sintático 

da Língua Portuguesa, em particular, o Complemento Nominal.  

Destarte, terminada a fundamentação teórica deste trabalho, passaremos aos 

fatores educacionais, políticos, filosóficos e linguísticos, que remetem ao primeiro 

princípio de Koerner (1996), o da Contextualização. 
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2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SÉCULOS XIX E XX: FATORES FILOSÓFICOS, 

POLÍTICOS, EDUCACIONAIS E LINGUÍSTICOS NO BRASIL 

 

 

Este capítulo trata do primeiro princípio de Koerner (1996), o da 

Contextualização, uma vez que considera o contexto em que as obras, selecionadas 

para a análise desta pesquisa, foram produzidas, a saber: Syntaxe e construcção da 

Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva Brandão (1888), e Novas Lições de Análise 

Sintática, de Adriano da Gama Kury (1999). Assim, abordamos os fatores filosóficos, 

políticos, educacionais e linguísticos dos séculos XIX e XX.  

Considerando os aspectos linguísticos, abordamos alguns autores. Para o 

século XIX, foram eles: Franz Bopp, Jacob Grimm; Kuhn; Max Müller; G. Curtius; 

August Schleicher; Wilhelm Von Humboldt etc. Para o século XX, destacamos: 

Saussure, Chomsky, Roman Jakobson, Bakhtin, entre outros. 

 

2.1 Século XIX: fatores filosóficos, políticos, educacionais e linguísticos 

 

2.1.1 Fatores filosóficos, políticos e educacionais 

 

 Os fatores filosóficos influenciaram bastante a política e a educação da 

segunda metade do século XIX. Quando falamos desse período, lembramo-nos da 

forte intervenção do Positivismo, que teve suas ideias impostas por Augusto Comte 

e John Stuart Mill, principais fundadores dessa corrente filosófica.  

O Positivismo nasceu na França, na primeira metade do século XIX, 

espalhando-se por toda a Europa, na segunda metade do mesmo século, período 

em que chegou, também, ao Brasil. Augusto Comte defendia a ideologia de que o 

conhecimento científico era o único absoluto e verdadeiro, sendo rejeitada qualquer 

crença ou supertição. Diante disso, o filósofo baseava seu método na “observação 

geral dos fenômenos”, contrapondo o idealismo ou todo fator ligado à teologia ou à 

metafísica, de modo a substituí-los pelo culto à ciência: o mundo espiritual, pelo 

mundo humano; o espírito, pela matéria (VALENTIM, 2010, p.4). 

Outro aspecto que merece destaque é que Comte conceituou, em sua obra 

Apelo aos conservadores (1855), a palavra "positivo" em sete acepções: real, útil, 

certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Dentre elas, a palavra “orgânico” 

chama-nos atenção pelo fato de influenciar as gramáticas da segunda metade do 

século XIX, em particular, a de Júlio Ribeiro, autor que se destacou por iniciar o 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Apelo_aos_conservadores&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1855
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período científico na gramática brasileira (1881) ao sofrer forte contribuição do 

Evolucionismo, por meio das ideias darwinistas. Como resultado disso, Ribeiro 

compara a língua a um organismo vivo que nasce, cresce e morre. O positivismo 

revoluciona o ensino gramatical não só no Brasil, mas no mundo, a tal ponto de 

romper com a Gramática Geral, de maneira que a gramática deixa de ser vista como 

uma arte e passar a se tornar uma ciência. 

No Brasil, tivemos Benjamin Constant, considerado o principal representante 

positivista, ele era coronel e professor de matemática da Escola Militar do Rio de 

Janeiro.  Salienta-se, também, Nísia Floresta Augusta, a primeira feminista brasileira 

e discípula direta de Auguste Comte. Segundo Valentim (2010, p.14), o Positivismo 

tinha como representação máxima a frase “Ordem e Progresso”: “o amor por 

princípio, a ordem por base, o progresso por fim", na plena bandeira brasileira. Tal 

corrente foi tão importante para o Brasil que contribuiu para a concretização da 

Proclamação da República, ocorrida por meio de um golpe militar, em 15 de 

novembro de 1889. 

Sobre a Proclamação da República, segundo Ribeiro (2000, p.72), um novo 

governo surgiu em oposição ao Império, tendo em vista que o monarca D. Pedro II 

não satisfazia mais aos anseios da sociedade, a qual lutava por mais democracia. 

Porquanto, no dia 15 de novembro de 1889, na capital do Rio de Janeiro, um golpe 

militar foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, e criado um governo 

provisório, em que o próprio Marechal assumiu a presidência, e Floriano Peixoto, a 

vice-presidência.  

Como resultado das manifestações contra o Império, antes de o novo governo 

assumir o país, ocorreu o manifesto liberal em 1868, favorecendo o grande 

movimento que marcaria o fim e o início da República. Reis Filho (1974, p.1) cita os 

benefícios conquistados nesse período, como: a separação da Igreja do Estado; 

abolição dos privilégios aristocráticos e da escravidão; liberdade à mulher para 

exercer seu papel de esposa e mãe; crença na educação e instituição do casamento 

e registro civil. Conforme Almeida (2015, p.24), tais conquistas se deram “pela 

mudança da base da sociedade exportadora brasileira de rural-agrícola para urbano-

comercial”. 

Quanto ao governo, Marechal Deodoro da Fonseca enfrentou conflito com o 

Congresso, chegando a resignar a presidência em 1891. Diante disso, Floriano 

Peixoto, o vice-presidente, assume o cargo de presidente. A partir de então, seu 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADsia_Floresta_Augusta
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governo (1891-1894) enfrenta muitos obstáculos, a tal modo de ser registrado, na 

história, como o período da “Crise da República”. Com efeito, esse governo recebe o 

título de “Marechal de Ferro”. No entanto, houve tentativas de melhorar a economia 

e, consequentemente, a educação brasileira.  

Falar da educação brasileira no século XIX é discorrer acerca do Colégio 

Pedro II, criado em 1837, no Rio de Janeiro. Como afirma Ribeiro (2000, p.50), o 

colégio surgiu na corte e tornou-se modelo de ensino secundário durante décadas, 

“destinado a servir de padrão de ensino”, cujo objetivo consistia em apresentar uma 

nova metodologia para o ensino.  

Vale mencionar que a escola secundária, pela falta de organização devido à 

omissão do governo central, manteve os cursos preparatórios e os exames 

parcelados ao ingresso no curso superior. Além disso, cancelou “a criação (1837) e 

a inauguração (1838) do colégio Pedro II”, que era a referência de ensino, afirma 

Ribeiro (2000, p.57-58). Como consequência desses atos, as tarefas são alteradas, 

o colégio Pedro II submete-se a um curso preparatório para o ensino superior dentro 

das cinco primeiras séries, de acordo com a Reforma José Bento da Cunha 

Figueiredo (1876-1878). 

Acerca da inclusão da disciplina “português” na escola brasileira, Soares faz 

uma considerável observação: 

 

Os que estamos hoje tão familiarizado com a presença da disciplina “língua 
portuguesa” ou “português” na escola, surpreendemo-nos quando 
verificamos quão tardia foi a inclusão dessa disciplina no currículo escolar: 
ela só ocorre nas últimas décadas do século XIX, já no fim do Império 
(SOARES, 2004, p.157, grifo nosso). 
 

 

Como vimos, a inclusão da disciplina ocorreu de modo tardio, já nas últimas 

décadas do século XIX. Quanto a isso, adverte a autora: 

 
Assim, quando em 1837 foi criado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, que 
se tornou, durante décadas, o modelo padrão para o ensino secundário no 
Brasil, o estudo da língua portuguesa foi incluído no currículo sob a forma 
das disciplinas retórica e poética, abrangendo esta a literatura: 
curiosamente, só no ano seguinte, em 1838, o regulamento do Colégio 
passa a mencionar a gramática nacional como objeto de estudo. 
Testemunham a presença dessas disciplinas no currículo das escolas os 
livros didáticos publicados na segunda metade do século XIX: são 
gramáticas e manuais de retórica (SOARES, 2004, p.163, grifo nosso). 
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Assim, no início do século XIX, o estudo de língua portuguesa foi inserido, no 

currículo escolar, sob as formas das disciplinas retórica e poética, mas, devido ao 

grande número de gramáticas brasileiras produzidas na segunda metade do século3, 

o ensino de língua portuguesa sofreu uma significativa alteração: a presença das 

disciplinas gramáticas e manuais de retórica no currículo das escolas, nos livros 

didáticos publicados na segunda metade do século XIX. Então, retórica, poética e 

gramática eram as disciplinas que faziam parte do ensino de língua portuguesa até o 

final do Império, só depois foram unificadas em uma única disciplina, que passou a 

se chamar “Português”. A disciplina manteve-se desse modo até os anos 40 do 

século XX. 

Em relação à melhoria educacional, algumas reformas foram criadas, dentre 

elas, enfatizamos a de Benjamim Constant, que foi proposta para que as ideias 

positivistas fossem inseridas nas escolas. Ribeiro (2000, p.73) explicita que a 

Reforma se deu em 1890 e foi aplicada em 1891, tendo “como objetivo orientar a 

liberdade e laicidade do ensino e a gratuidade da escola primária”, como nos mostra 

a tabela4 abaixo: 

 

REFORMA BENJAMIM CONSTANT (1891) 

1) Escola Primária 

Duas Categorias Faixa Etária 

1º GRAU 7 a 13 anos 

2º GRAU 13 a 15 anos 

2) Escola Secundária durava sete anos 

3) Nível Superior chamado de Politécnico – atingiu o ensino de 
Direito, Medicina e Militar 

4) Exame de Madureza – verificava se o aluno tinha a capacidade 
intelectual necessária ao término do curso 

                                                                        

 

Com base na tabela, a Reforma Benjamim Constant (1891) era dividida em 

quatro partes: 1) A Escola Primária, que se apresentava em duas categorias (a de 

1.º grau, para crianças de 7 até 13 anos; a de 2.º, para crianças de 13 até 15 anos); 

2) A Escola Secundária, que tinha uma duração de 7 anos; 3) O Nível Superior, 

chamado de Politécnico, o qual abordava os cursos de Direito, Medicina e Militar e 

                                                             
3 Vale a ressalva de que renomados gramáticos, como Júlio Ribeiro (1881), eram professores do 

Colégio Pedro II. 
4 RIBEIRO, M. L. S. História da Educação Brasileira: A Organização Escolar. 16. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Autores Associados, 2000, p.73. 
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4) o Exame de Madureza, que tinha como finalidade verificar o conhecimento 

intelectual do aluno ao término do curso. 

Além disso, outro objetivo da Reforma era que a educação brasileira tivesse 

uma base científica, por meio da exclusão da tradição humanista clássica que 

predominava no ensino. Assim, a matéria literária deveria ser substituída pela 

científica (matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral), 

segundo a ordem do Positivismo. A decisão, portanto, sofreu fortes críticas, a ponto 

de modificá-la novamente. Por conseguinte, as matérias científicas foram 

acrescentadas às tradicionais, ocasionando o ensino enciclopédico. A modificação 

contribuiu para uma divisão mais favorável das matérias do Ginásio Nacional, com o 

aumento da matéria Literária em 1893. 

 

2.1.2 Fatores Linguísticos 

 

2.1.2.1 A gênese da Sintaxe 

Para uma melhor explicação da sintaxe do século XIX, convém salientar a sua 

trajetória, desde sua origem até o período elencado aqui. Logicamente, que não 

iremos focalizar todos os séculos, mas os que mais contribuíram para o estudo 

sintático. 

Antes de tudo, convém definir sintaxe, palavra esta que surgiu do grego 

“syntaxis (ordem, disposição), o termo sintaxe tradicionalmente remete à parte da 

Gramática dedicada à descrição do modo como as palavras são combinadas para 

compor sentenças, sendo essa descrição organizada sob a forma de regras” 

(BERLINCK; AUGUSTO; SCHER, 2012, p.207). De acordo com Chevalier (1968, 

p.27), o percurso histórico da sintaxe foi baseado na filosofia, sobretudo, em 

Aristóteles e Platão, tendo seus primeiros estudos ocorridos por meio da Gramática 

de Priscien, no ocidente, século V, que discorreu de frases consagradas dos livros 

de lógica de Platão. Enfatiza-se que Piscien e seus contemporâneos tiveram, como 

uma das primeiras abordagens, a gramática bilíngue – entre o latim e o grego -, de 

modo a explicar o autor: 

 

Un des premiers traits remarquables qui doit nous retenir est qu´il git d´une 
grammaire bilingue, destinée à jeter um pont entre latins grecs: Déjá 
Macrobe, écrit P.Courcelle, avait tente le modèle du „Pnµatixóv d‟Apollnyons 
Dyscole d´écrire un traité de grammaire comparée de La conjugaison 
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grecque et latine [...] Julien, cônsul et Patrice, commande à Prinscien, 
grammairien latin de Constantinople, une grammaire qui résume et adapte 
au latin les enseignements des grammairiens grecs (...). Priscien ne prétend 
que mettre en latin leurs préceptes (d´Apollonyus et Herodien), en y joignant 
ce qu´il y d´indispensable dans les Artes des grammairiens latins 
(CHEVALIER, 1968, p.27).

5 
 
 
No que diz respeito ao Princien, ele pretendia, tão somente, colocar seus 

preceitos em latim. Então, destinava-se a uma gramática que adaptava os 

ensinamentos das gramáticas gregas às gramáticas latinas. 

O autor apresenta o conceito de sintaxe da seguinte maneira: 

 
[...] par Priscien dans la structuration de la phrase, les mots ne sont pas tous 
d´égale valeur d´un point de vue syntaxique: de même que les voyelles 
peuvent être prononcées séparément, tandis que les consonnes ne peuvent 
l´être sans le secours de ces mêmes voyelles, ainsi, il y a des mots qu´on 
peut employer seuls comme des noms, des impératifs, des adverbes et 
d´autres qui ont besoin d´autres parties de l´oraison et á eux seuls ne 
peuvent atteindre à un sens parfait et ont donc besoin d´être completes, 
comme les prépositions et les conjonctions. Leur signification varie selon 
l´essence des mots qui les accompagnet ; ils sont «consignificantia» ; ainsi 
in n´a pás le même sens selon qu´il est suivi de l´accusatif ou de l´ablatif 
(CHEVALIER, 1968, p.30).

6
 

 
 

Partindo da citação, Priscien diz que as palavras não possuem, nas frases, o 

mesmo valor de um ponto de vista sintático. Por um lado, há palavras sozinhas que 

não têm sentido perfeito, por isso, precisam ser completadas por outras (são 

dependentes), como as preposições e as conjunções. Por outro lado, há palavras 

que, sozinhas, possuem sentido completo (são independentes), como os nomes, os 

imperativos e os advérbios. 

                                                             
5
 Um dos primeiros tratados relevantes que deve reter Priscien e seus contemporâneos é esse que 

diz respeito a uma gramática bilíngue, destinada a jogar um ponto entre latim e grego: Já Macrobe 
segue P. Courcelle, quem tinha tentado pelo modelo de Apollonyus Dyscole escrever um tratado de 
gramática comparada greco-latina [...]. Julien, Consul e Patrice influenciam a grammairien latin da 
Constantinopla, de Prinscien, uma gramática que resume e adapta ao latim os ensinamentos das 
gramáticas gregas [...], Priscien não pretende nada mais do que colocar em latim seus preceitos, é o 
que há de indispensável dentro das artes dos gramáticos latinos (CHEVALIER, 1968, p.27, tradução 
nossa). 
6
 [...] para Priscien, dentro da estruturação da frase, as palavras não têm o mesmo valor de um ponto 

de vista sintático: mesmo que as vogais possam ser pronunciadas separadamente, as consoantes 
não podem ser separadas das suas vogais, assim, há palavras que nós podemos empregar sozinhas, 
como os nomes, os imperativos, os advérbios; e outras que têm necessidades de outras partes da 
oração, e sozinhas não podem ter um sentido perfeito, tendo, assim, necessidade de serem 
completadas, como as preposições e suas conjunções. O seu significado varia de acordo com a 
essência das palavras que a acompanham, elas não são significantes; ainda não têm o mesmo 
significado de acordo com o acusativo e o ablativo (CHEVALIER, 1968, p.30, tradução nossa). 
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O autor aborda, também, a noção de oração perfeita. Nesse ponto, Princien 

afirma que a ordem dos elementos na oração é um fator importante para a sintaxe. 

Ao escrever, é preciso tomar muito cuidado com a ordem das palavras, ou seja, com 

a noção lógica, porque o sentido da oração pode mudar completamente. Para 

solucionar o problema, o gramático fundamenta-se na noção formal e analógica, e 

sugere “que, para as formas de estudo da sintaxe, é necessário fazer um apêndice 

da morfologia” (CHEVALIER, 1968, p.29, tradução nossa). Com base nisso, o 

pensamento gramatical de Priscien consistia em dar equilíbrio às colaborações da 

morfologia e da sintaxe, pois o entendimento da oração dependia tanto das 

categorias morfológicas quanto da função sintática.  

Algumas reflexões a respeito das ideias de Priscien são necessárias: 

 

Há dois conceitos lógicos, aliás vagos, que são necessários à reflexão 
linguística de Prisciano: o de oração perfeita (discurso com um sentido 
pleno e que se basta a si mesmo) e de oração imperfeita (conjunto de 
palavras que tem necessidade de se completado para ter um sentido pleno: 
«Se eu digo: accusat, videt, insimulat, estes verbos são imperfeitos e temos 
de lhes juntar casos oblíquos para a perfeição do sentido»), e o de 
transitividade (há construção intransitiva quando a acção passa para uma 
outra pessoa, e absoluta usando o verbo não precisa de nenhum oblíquo) 
(KRISTEVA, 1969, pp.179-180). 

 

Diante da ordem das palavras nas orações (noção de oração perfeita e 

imperfeita) e da relevância do apêndice da morfologia para as formas de estudo da 

sintaxe, percebemos tais influências nas gramáticas empiristas do século XVI, que 

tinham como traço determinante a morfologia, uma vez que estudam os termos da 

proposição, tais como: nome, verbo etc. No entanto, adverte Chevalier (1968, p.29) 

que as palavras são estudadas de acordo com a situação, considerando as relações 

lógicas das estruturas frásticas: “a ordem das palavras, as relações de recção”. 

Antes de entrarmos no século XVI, retomaremos o século V com algumas 

abordagens de Bhartrhari, pois elas são necessárias. De acordo com Kristeva (1969, 

p.130-131), o autor fala sobre a teoria da frase e dos complementos. A respeito da 

frase, Bhartrhari abandona a questão morfológica e trabalha com a teoria da frase, 

uma vez que acredita que esta é a única realidade completa de sentido, pois as 

palavras não têm sentido no exterior da sintaxe frástica. Em outras palavras, pode-

se dizer que:  

[...] a sintaxe não é uma simples transposição da morfologia, os «termos» 
não existem antes e sem as «relações» no conjunto enunciado; é a 
sintaxe que dá realidade ao sentido. Uma abordagem sintética caracteriza 
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a teoria de Bhartrhari que se estende, para além do sphota, às grandes 
unidades do discurso (KRISTEVA, 1969, p.131). 

 

Diante disso, Bhartrhari contrapõe-se à diferença nome/verbo. Logo, para ele, 

cada frase é nome e verbo ao mesmo tempo, mesmo que as duas categorias não 

estejam demonstradas, e explicita: 

 

Visto que o objecto é a apresentado como associado ao facto de ser ou 
como residindo no não-ser, é a frase que é utilizada. Nenhum objecto de 
palavra é conhecido sem que esteja associado a uma acção; por isso, real 
ou não, não o encontramos (sem isso) na comunicação pela fala. Não 
tomamos em consideração uma expressão que comporte apenas uma coisa 
real sem que esteja relacionada com a expressão de uma ação: „existiu, 
existe ou não existe‟ (KRISTEVA, 1969, p.131). 
 
 

Com base nisso, o autor assegura que se um sentido precisa ser dado por um 

verbo e se firma em meios de realização, a necessidade de complemento (do verbo) 

não para de existir enquanto os meios de realização não se manifestarem. Em 

outras palavras, segundo Kristeva (1969, p.132), para Bhartrhari, a ação é o que 

diferenciamos em primeiro lugar por ser o fator essencial do sentido, então, os 

complementos são usados para o que está por realizar, enquanto o resultado é o 

que instiga a ação. 

Sobre o século XVI, de acordo com Kristeva (1969, p.207), seus princípios 

foram destacados por algumas gramáticas, dentre elas: “Vives (1492-1540), 

discípulo de Erasmo, De disciplinis libri XII; Despautère, Syntaxis (1513); Erasmo, 

De octo orationis partium Constructione (1521)”. Quanto ao Erasmo, tiveram 

necessidades pedagógicas apresentadas por ele. Desse modo, assevera a autora 

que:  

As necessidades pedagógicas expostas por Erasmo, que desconfiava do 
raciocínio e favorecia o uso e as estruturas formais como princípio de base 
dos educadores, orientam o estudo da linguagem para um empirismo: as 
pessoas agarram-se aos factos, ao uso, e ocupam-se muito pouco da 
teoria. «Não há nenhuma disciplina que exija menos razão e mais 
observação do que a gramática», escreve G. Valla. «Não se deve explicar a 
razão de tudo», insiste Lebrixa. Mas ao mesmo tempo, os processos 
pedagógicos, com as tabelas, os inventários, as simplificações, etc., 
introduzem um formalismo que não tardará a manifestar-se (KRISTEVA, 
1969, pp.206-207). 
 
 

Devido à desconfiança do raciocínio, Erasmo favoreceu o uso e as estruturas 

formais, em que educadores se ocupariam menos da teoria e priorizariam mais os 

fatos e os usos – empirismo –. 
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Além de Erasmo, outros gramáticos renascentistas merecem destaque, 

dentre eles: Jacques Dubous, conhecido como Sylvius, J. –C. Scaliger e Ramus. 

Sylvius foi visto como um Donato francês, autor da gramática Isagoge – 

Grammatica latino-gallica, em que buscava passar os fatores da morfologia latina 

para a francesa. O gramático utilizou-se do método universal lógico, o qual era 

comum a todas as línguas, subtendo-se às variadas construções de cada língua.  

Dando continuidade aos estudos de Sylvius, cujo autor confronta seus 

contemporâneos por criar, de fato, um modo teórico e sistemático, que tinha como 

objetivo aprimorar as imperfeições do empirismo, favorecendo o surgimento da obra 

De Causis lingue latinae (1540), de J. -C. Scaliger, que marcou, profundamente, a 

segunda metade do século XVI, mesmo consagrada à língua latina apenas, pois a 

obra é capaz de ultrapassar sua época e ficar registrada, na história, “entre os mais 

belos exemplos de rigor linguístico de seu tempo”. Sugerida pelo próprio título, leva 

o gramático a “descobrir as causas (lógicas) da organização linguística que pretende 

sistematizar”. Semelhante a qualquer humanista, “preocupa-se sobretudo com o uso 

e fia-se nos dados e nos factos; mas não se preocupa menos com a razão que 

subtende e determina esses factos”. Em contrapartida ao Erasmo e aos seus 

contemporâneos, todo o seu trabalho adquire como meta maior “demonstrar o bem-

fundamentado, a ratio que precede e comanda a forma linguística” (KRISTEVA, 

1969, p.209). 

Scaliger, mesmo em defesa da gramática como ciência que admite falar 

conforme o uso, acredita que o gramático necessita dar relevância ao significado 

para resultar na verdade. Isso o leva a focalizar o lógico e o filosófico e mostra-nos o 

estudo da língua como algo que não tem fim em si, nem autonomia, todavia está 

submetido a uma teoria de conhecimento. Kristeva (1969, p.210) assevera que esse 

pensamento de Scaliger restringiu o campo da gramática, pelo fato de defender que 

ela é uma ciência, e não uma arte, diferenciando-a da ciência lógica e eliminando a 

ciência do juízo da gramática, bem como da retórica e da interpretação dos autores 

para a construção de uma gramática normativa, em virtude da correção da 

linguagem em duas partes: “estudo dos elementos componentes (morfologia) e da 

sua organização (sintaxe)”. 

A gramática normativa, mostrada por Scarliger, apresentou-se desta forma: 
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«O vocábulo, escreve Scaliger, comporta três modificações: a concessão de 
uma forma, a composição e a verdade. A verdade é a adequação do 
enunciado à coisa de que ele é signo; a composição é a conjunção dos 
elementos segundo as proposições correspondentes; a forma dá-se por 
criação [creation] e por derivação [figuration]». Portanto, seria lógico que 
houvesse três tipos de explicações [rationes] na gramática: «a primeira 
relativa à forma, a segunda à significação, a terceira à construção» 
(KRISTEVA, 1969, pp.210-211). 

 

Entretanto, um problema de sistematização, partindo da lógica de Aristóteles, 

é destacado na obra de Scaliger. A análise gramatical precisa começar pelas partes, 

para, depois, chegar à estrutura do todo, visto a necessidade de se obedecer à 

ordem das proposições, partindo das partes para o todo, e não o contrário. No que 

concerne ao Scaliger, ele exclui a análise das partes do discurso, porém as 

diferencia de acordo com a sua obtenção lógica – dado universal –. Diante disso, 

podemos dizer que houve uma contribuição para a instalação do pensamento 

sintático subjacente ao morfológico. Em outras palavras, os gramáticos anteriores 

trabalhavam o estudo da sintaxe muito misturado com a morfologia (aqui, chamada 

de etimologia). Por fim, Scaliger interessa-se pelo estudo das funções dos termos no 

conjunto linguístico, em contrapartida com a definição prévia da morfologia. Assim, 

seus conceitos contribuirão bastante para o surgimento da gramática de Port-Royal, 

este que influenciou, grandemente, as gramáticas do século XIX. 

Após Scaliger, o século XVI é marcado, também, pelos gramáticos franceses 

Maigret, Estienne, Pillot, Garnier, entre outros, para chegar-se ao ponto 

elevadíssimo da gramática dessa época, que se deu por meio de Ramus, com suas 

obras: Dialectique (1556) e Gramere (1562). 

Quanto à valiosa contribuição de Ramus ao ensino gramatical, afirma Kristeva 

que: 

A preocupação fundamental de Ramus é situar a sua tentativa em relação, 
por um lado, à razão universal (aos princípios do fundamento lógico da 
construção linguística) e, por outro lado, à experiência ou «indução 
singular», como ele diz, e que define assim: «experimentar através do uso, 
observar através da leitura dos poetas, oradores, filósofos e, em resumo, de 
todos os homens excelentes». Portanto, o raciocínio de Ramus efectua-se 
no vaivém constante da razão para uso, dos princípios filosóficos para a 
observação da linguagem. «Se o homem é sábio na arte e ignorante na 
prática, será, diz ele [Aristóteles] o Mercúrio de Passon, e não se saberá se 
a ciência está no exterior ou no interior». (Dialectique) (KRISTEVA, 1969, 
p.214). 

 

Na análise gramatical, Ramus considera, primeiro, os fatores formais e as 

suas diferenças presentes nas partes do discurso (as marcas morfológicas e a 
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ordem do discurso); depois, a preposição será objeto de estudo, sendo abordada 

como aspecto sintático relevante, porque leva em conta a mudança de uma 

construção para outra. Como a substituição de um sintagma verbal para o nominal: 

“as três preposições De, Du, Des são tão eficazes, que um nome nunca governa 

outro nome ou verbo passivo”, por exemplo: “La vile de Paris, Le pale’ de Roe, La 

doctrine dês Ateniens, Tu eis eime de Dieu, du môde, dês omes” (KRISTEVA, 1969, 

p.219). 

Com isso, a gramática de Ramus adquire um destaque importante de 

sistematização e de formalização, pois estabelece considerações lógicas do 

enunciado, mas para por aqui, limitando o estudo da análise sintática. Nessa 

perspectiva, concordamos com Chevalier (1968, p.305) ao dizer que a gramática de 

Ramus foi a primeira tentativa de uma gramática formal, mas fracassou por não se 

aprofundar na análise sintática, restringindo a ordem do enunciado, por exemplo. 

Vale mencionar que, nesse período, o estudo morfológico partiu, lentamente, para o 

sintático. 

Após as obras de Scaliger e de Ramus, poucas se sobressaíram no final do 

século XVI e início do século XVII. Foram obras com finalidades pedagógicas, que 

não trouxeram nenhuma teoria nova, todavia se preocuparam em tornar mais fáceis 

as regras gramaticais para um melhor entendimento dos alunos. Apesar disso, um 

ponto positivo, como esclarece Kristeva (1969, p.223), foi que as gramáticas se 

tornaram polilinguísticas com o crescimento das línguas ensinadas. Assim sendo, 

confrontaram-se o inglês, o francês, o alemão, o italiano, e o ensino do latim foi 

perdendo a sua credibilidade. Nesse período, a arte do bem falar era o tema 

principal dos franceses, que fizeram uso das teorias de Scaliger e retomaram o 

enfoque do ensino Prisciano.  

Nessa altura, o estorvo fazia-se presente na gramática formal do 

Renascimento, embora tivesse suas valiosas contribuições para a gramática de 

Port-Royal no século XVII, que partiu do correspondente da morfologia para a 

sintaxe. Os gramáticos tinham provado que as línguas modernas só tinham que 

seguir as mesmas causas das construções linguísticas latinas, pois eram lógicas e 

naturais. Dessa forma, o pensamento acerca da linguagem apresentou-se limitado, 

em razão de não ser capaz de encontrar as novas leis que conduziam as línguas 

modernas, restringiu, assim, os fatores formais de um sistema lógico pré-

estabelecido.  
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Portanto, para solucionar esse problema, veio a Gramática de Port-Royal 

(1660), de Lancelot e Arnauld, fundamentada em Descartes. Este admite “a 

existência do pensamento extralinguístico e designa a linguagem como «uma das 

causas dos nossos erros», como o universo está dividido em coisas e ideias, a 

linguagem é excluída dele, e torna-se estorvo, um intermediário inútil” (KRISTEVA, 

1969, p.225). Tais princípios do raciocínio não deixaram de influenciar os Solitários 

de Port-Royal. 

No que diz respeito à Gramática de Port-Royal, Bruno Bassetto e Henrique 

Murachco, tradutores desta gramática no Brasil, trazem considerações relevantes no 

Prefácio ao relatarem que “A abordagem racional e filosófica do estudo da 

linguagem levou Voltaire a afirmar a respeito de Arnald que “persone n‟ était NE 

avec un esprit plus philosophique” (ninguém nascera com um espírito mais 

filosófico)” (ARNAULD; LANCELOT, 1992, p.XXV).  

De acordo com Arnauld ; Lancelot (1992, p.29), por meio da criação do juízo, 

a gramática de Port-Roal foi capaz de diferenciar, por um lado, as partes do 

discurso, sendo elas os signos dos “objetos dos pensamentos: nomes, artigos, 

pronomes, particípios, preposições, advérbios, verbos, conjunções e interjeições”. 

Com efeito, tal gramática revolucionou o ensino gramatical e trouxe 

aperfeiçoamento, em especial, para o estudo sintático, pois os Solitários, por meio 

da significação do signo, são capazes de propor uma sintaxe.  

Desse modo, a sintaxe do juízo (sintaxe lógica) dá espaço para uma sintaxe 

linguística. Em outras palavras, os termos já não são estudados, isoladamente, na 

proposição, mas consideram a relação nome/verbo, o que ocasiona a relação 

sujeito/predicado. Outro fator que merece ênfase é que, pela lógica aristotélica, 

nome e verbo tinham valores iguais; contrapondo a isso, a Grammaire générale 

diferencia nome e verbo ao tratar da relação sujeito e predicado. Nessa concepção, 

a proposição é composta por dois termos: o primeiro é quem afirma ou nega 

(sujeito); o segundo é o que se afirma ou que se nega (atributo ou predicado). 

Quanto a isso, é cabível enfatizar que o nome e o verbo são os  elementos 

essenciais da proposição, mas o verbo é  determinante.  

 Diante disso, a Grammaire générale trabalha com a sintaxe de concordância 

apenas e despreza a de regime pelo motivo de ser muito diferente, de tal modo que 

esta, segundo Arnauld; Lancelot (1992, p.138), é quase toda arbitrária e por isso se 

encontra muito diferenciada em todas as línguas e é marcada por pequenas 
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partículas que substituem os casos, como: em francês e em espanhol, usam-se de e 

à que marcam o genitivo e o dativo; em italiano, usa-se da para o ablativo. Nos 

demais casos, não ocorrem partículas, mas artigo somente, e quase não acontece. 

Em consequência disso, o século XVII fica registrado, na história, como aquele que 

teve seu interesse pelas línguas estrangeiras, bem como pela constituição dos 

princípios históricos da linguagem. 

 Acerca dos casos, conforme Arnauld; Lancelot (1992, p.43), considerando 

todas as línguas; talvez, o grego e o latim tenham apenas, de fato, casos nos 

nomes. Tendo, portanto, algumas línguas que possuem algum tipo de casos nos 

pronomes, sem se compreender bem a ligação do discurso (construção), torna-se 

fundamental conhecer esses casos para que qualquer língua seja aprendida. São 

eles:  

Do nominativo – A simples colocação do nome se chama nominativo, que 
não é propriamente um caso, mas a matéria com a qual se formam os 
casos, através das diversas mudanças que se dão a essa primeira 
terminação do nome. Seu emprego principal é o de ser colocado antes de 
todos os verbos no discurso para ser o sujeito da proposição: Dominus regit 
me, “o Senhor me conduz”; Deus exaudit me, “Deus me ouve”.  
Do Vocativo – Quando se nomeia a pessoa a quem se fala, ou a coisa à 
qual se dirige, como se fosse uma pessoa, esse nome adquire com isso 
uma nova relação, marcada às vezes por uma nova terminação, que se 
denomina vocativo. Assim, do nominativo Dominus (“Senhor”) se fez 
Domine no vocativo; de Antonius, Antoni. Como, porém, isso não fosse 
absolutamente necessário, uma vez que se podia empregar o nominativo 
nesse emprego, aconteceu que: [...] se juntam, finalmente, nominativos com 
vocativos, Domine, Deus meus (“Senhor, Deus meu”) [...]. 
Do genitivo – A relação de uma coisa que pertence a outra, de qualquer 
maneira que seja, nas línguas que têm casos, de uma nova terminação aos 
nomes, à qual se denominou genitivo para expressar essa relação geral que 
depois se diversificou em muitas espécies, quantas são as relações: [...] 
Caput hominis (“A cabeça do homem”) [...]. 
Do dativo – Há ainda uma outra relação, que é a da coisa em proveito ou 
prejuízo da qual se relacionam outras coisas. As línguas que dispõem de 
casos têm também uma palavra para isso, que chamaram dativo e que se 
estende ainda a outros empregos, de modo que é quase impossível marcar 
tudo particularmente. Commodare Socrati (“emprestar a Sócrates”); utilis 
reipublicae (“útil ao Estado”); perniciosus Ecclesiae (“prejudicial à Igreja); 
promittere amico (“prometer ao amigo”); visum est Platoni (“pareceu a 
Platão”); affinis regi (“aliado ao rei”). As línguas usuais indicam este caso 
por uma partícula, como é o à em francês. 
Do acusativo – Os verbos que significam ações que passam para fora de 
quem age, como battre (“bater”), rompre (“quebrar”), guérir (“curar”), aimer 
(“amar), haïr (“odiar”), têm sujeitos em que essas coisas são recebidas ou 
objetos com que se relacionam. Pois se se surra, surra-se a alguém; se 
ama, ama-se alguma coisa etc. E assim esses verbos exigem depois de si 
um nome que seja o sujeito ou o objeto da ação que significam. Foi isso que 
fez dar aos nomes nas línguas que têm casos, uma nova terminação, que 
se chama acusativo: Amo Deum (“Amo a Deus”); Caesar Vicit Pompeium 
(“César venceu Pompeu”). Nada temos em nossa língua que distinga este 
caso do nominativo. Como, porém, colocamos as palavras quase sempre 
em sua ordem natural, distingue-se o nominativo do acusativo pelo fato de 
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que o nominativo comumente está antes do verbo e o acusativo depois. Le 
roi aime la reine (“O rei ama a rainha), La reine aime le roi (“A rainha ama o 
rei”). O rei é nominativo no primeiro exemplo e acusativo no segundo; e com 
a rainha se dá o contrário. 
Do ablativo – Além desses cinco casos, os latinos têm um sexto, que não foi 
inventado para designar só alguma relação particular, mas para ser oposto 
a alguma das partículas chamadas preposições. Como os cinco primeiros 
casos não foram suficientes para designar todas as relações  que as coisas 
têm entre si, em todas as línguas recorreu-se a um outro expediente, que foi 
o de inventar palavrinhas para serem colocadas antes dos nomes, o que fez 
com que fossem chamadas de preposições: como a relação de uma coisa 
que está em outra expressa em latim in e em francês por dans: vinum est in 
dolio – Le vin est dans le muid (“O vinho está no  tonel) [...] (ARNAULD; 
LANCELOT, 1992, p.44-48). 

 

Sendo assim, compreender os casos Do nominativo; Do vocativo; Do genitivo; 

Do dativo; Do acusativo e Do ablativo é indispensável para se aprender qualquer 

língua. 

 Ainda acerca da sintaxe, as figuras de construção são acrescentadas à 

gramática de Port-Royal, uma vez que, muitas vezes, os homens seguem mais o 

sentido dos seus pensamentos do que as palavras, abreviando, inúmeras vezes, 

algo do discurso ou, tendo em vista a elegância, deixam alguma palavra supérflua, 

ou inventam a ordem natural, então, “se originou que se introduziram quatro modos 

de falar, denominados figurados, que são como outras tantas irregulares na 

Gramática, ainda que sejam por vezes aperfeiçoamentos e belezas nas línguas”, a 

saber: “silepse ou concepção; elipse ou falta; pleonasmos ou abundância; hipérbato 

ou inversão” (ARNAULD; LANCELOT, 1992, p. 140-141).  

Adentrando, agora, no raciocínio linguístico, baseado na gramática de Port-

Royal, vale mencionar Kristeva ao justificar que: 

 

Os quadros do raciocínio linguístico alargam-se primeiro para além dos 
termos para encontrarem a proposição; depois os segmentos analisados 
tornam-se maiores do que a simples proposição, e a análise ocupa-se das 
relações interfrásticas; por fim a noção de complementaridade dos termos 
parece acrescentar-se à de subordinação, de tal modo que a linguagem já 
não é uma oratio, conjunto formal de termos, mas um sistema cujo núcleo 
principal é a proposição subtendida pela afirmação de um juízo (KRISTEVA, 
1969, p.237). 

 

Esse raciocínio lógico de Port-Royal revolucionou o pensamento gramatical 

de seu período, como também das épocas vindouras, particurlamente, dos séculos 

XVIII e XIX.  
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Nesse pressuposto, de acordo com Kristeva (1969, p.241), “o século XVIII é o 

herdeiro da concepção racionalista da linguagem que os Solitários de Port-Royal e 

os seus sucessores lhe legaram”. Dessa forma, a linguagem era vista como vários 

idiomas, todos tinham as mesmas regras lógicas – a natureza humana –. Por 

conseguinte, isso favoreceu o crescimento do empirismo, devido à diversidade de 

línguas estudadas e ensinadas dentro das escolas, as quais cooperaram para o  

avanço das ciências da natureza. Com efeito, os filósofos e os gramáticos estavam 

interessados em explicar as particularidades específicas de cada objeto (língua) com 

o objetivo de libertá-lo dos vestígios do latim, todavia sem rejeitar, partindo da 

dependência lógica, a base universal, que foi nomeada de natural no lugar de lógica. 

Acerca dessa percepção da linguagem, quais seriam as concepções dos 

filósofos e dos gramáticos? 

Kristeva responde-nos a pergunta: 

 

No plano filosófico, esta concepção da linguagem provoca teorias sobre a 
origem das línguas. A diversidade das línguas deve ser remetida para uma 
fonte comum, natural, onde se articulam os universos linguísticos. Para 
fundamentar a relação entre esta linguagem natural, os objectos reais e a 
sensação, é proposta uma teoria de signos. 
No plano gramatical, aliás inseparável do plano filosófico, porque qualquer 
filosófico do século XVIII se ocupa da língua e qualquer gramático é filósofo, 
a particularidade das relações estritamente linguísticas, diferenciadas das 
leis (lógicas) do pensamento, é explicitada, e leva a uma descrição sintática 
das relações frásticas e interfrásticas: a gramática da Enciclopédia vai 
explicitar pela primeira vez com clareza este esforço de elaborar uma 
sintaxe, comum a todos os gramáticos desse século (KRISTEVA, p.241-
242, 1969). 

 

Em suma, a concepção da linguagem dos gramáticos não foi separada da dos 

filósofos, porque qualquer gramático era filósofo no século XVIII. Sendo assim, 

ambos se preocuparam com a particularidade das relações linguísticas, que não 

foram semelhantes às leis lógicas, pelo motivo de levarem em conta a gramática da 

Enciclopédica, que faria, pela primeira vez, uma descrição sintática das relações 

frásticas e interfrásticas. 

Cumpre lembrar que os filósofos e os gramáticos desse século, os quais 

defendiam a origem e a evolução da linguagem, tiveram como grande precursor J.- 

B. Vico (1668-1744). O autor consagrou-se com o estudo da lógica poética, 

influenciando a ciência da linguagem poética que conhecemos hoje. 
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Outro aspecto que precisa ser comentado é a predominância da Geometria 

no século XVIII, que, como resultado disso, marcará o estudo da linguagem, como 

nos aponta Mousnier: 

 

A ordem, a clareza, a precisão, a exactidão que predominam nos bons livros 
de há muito tempo para cá, podem muito bem ter a sua primeira origem 
nesse espírito geométrico que se difunde mais do que nunca (MOUSNIER 
apud KRISTEVA, 1969, p.244, grifo nosso). 
 
 

Na linguagem, a geometria é vista por meio da sistematização da diversidade 

das línguas, mesmo restringindo o número de língua a uma comum a todas 

(universal e natural). A palavra “mecânica” tornou-se comum na descrição da língua, 

de maneira que ela (a língua) poderia ser estudada como qualquer objeto físico. O 

estudo do mecanismo das línguas pré-estabeleceu o método comparativo do século 

XIX. Assim, faz-se necessário salientar William Jones (1746-1794), que iniciou, de 

modo determinante, a futura linguística comparada ao descobrir as relações entre o 

sânscrito, o persa, o grego, o latim, o gótico e o céltico. 

No entanto, foram a filosofia sensualista e a empirista que provocaram a base 

teórica da qual se estabeleceu a descrição da gramática do século XVIII. A partir 

disso, assegura Kristeva (1969, p.246) que “Locke e Leibniz, e em França os 

«ideológicos» com Condillac à cabeça, propõem a teoria do signo como princípio 

geral dessa língua comum que se manifesta em várias línguas concretas”. Tal 

pensamento acabou influenciando o início do século XX, com o signo linguístico 

tratado por Saussure (1916). A essa afirmação, assevera a autora que: 

 

Locke supõe a relação arbitrária entre aquilo a que se chamará «referente» 
e aquilo a que se chamará «significante-significado»: «As palavras 
significam apenas as ideias particulares dos homens, e isto por uma 
instituição totalmente arbitrária». (ensaio sobre o entendimento humano, 
livro III: As palavras). Note-se que, embora Locke considere as palavras 
como signos e estude a sua diversidade (termos gerais, nomes de ideias 
simples, nomes de ideias mistas, etc.), não se detém nelas, mas considera 
o conjunto do discurso como uma construção, e estuda o papel das 
partículas, por exemplo, para ligarem as ideias entre si, para mostrarem a 
sua relação, para servirem de signos de uma «acção do espírito» 
(KRISTEVA, 1969, p.247). 
 
 

Essa percepção construtivista da linguagem trouxe grandes colaborações à 

gramática, uma vez que a ajudou a criar uma perspectiva sintática. 
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Quanto à gramática Enciclopédia, não poderíamos deixar de citar Diderot 

(1713-1784), por ele ser o influenciador dos trabalhos enciclopédicos, tal qual afirma 

Chevalier: 

La tentative d´p une formalisation détaillée de la grammaire rattachée aux 
principes généraux será l´aeuvre de plusieurs grammairiens, écrivant en une 
période d´intense activité intellectuelle, aux environs de 1750: activité qui se 
marquera sur le plan pédagogique par la publication de méthodes nouveles 
d´enseignement du latin, comme celles de Pluche ou de Chompré, et par 
l´exploitation des méthodes de Fremy et Du Mursais et d´Açarq, un des plus 
fidèles disciples de Du Mursais ; activité qui, sur le plan théorique, tournera 
autour de l´Encyclopédie. [...]. Quand Du Mursais sera mort, en 1756. […] 
Succédera: Douchet et Beauzée (CHEVALIER, 1968, p.650).

7
 

 
 

Assim, por volta de 1750, a atividade de formalização da língua francesa girou 

em torno da Enciclopédia, primeiro com os trabalhos de Du Mursais e, depois da sua 

morte em 1756, com Douchet e Beauzée, seus sucessores. O princípio que 

prevalecia era a da língua natural, em que cada língua tinha a sua ordem natural de 

pensamento. 

Du Mursais fez um esplêndido resumo de Abade Girard, porque foi capaz de 

unir Port-Royal aos gramáticos formalistas. Chevalier (1968, p.651) observa acerca 

da inovação de Girard em obter um maior rigor quanto ao termo complemento, em 

razão de estabelecer a distinção entre concordância e regime. Assim, o 

complemento, que se destacou pela diferença entre identidade (refere-se ao 

adjetivo) e determinação (refere-se à construção das palavras), virou a verdadeira 

base da sintaxe.  

Em resumo, considerando o percurso histórico da sintaxe, concluímos que 

muitos gramáticos enriqueceram o estudo sintático, mas é imprescindível falar da 

Gramática de Port-Royal que ocasionou um grande e fundamental avanço sintático, 

partindo da morfologia para a sintaxe, ou seja, do estudo isolado das palavras, que 

tinha como ponto de partida o nome e o verbo, para entrar na relação sujeito e 

predicado. Logicamente que esse estudo sintático era limitado ainda, mas foi quem 

abriu caminho para que, mais à frente, os gramáticos o aprimorassem. Com base 

                                                             
7
 A tentativa de formalizar a gramática atribuída aos princípios gerais será o trabalho de muitos 

gramáticos, escrevendo em um período de intensa atividade intelectual, por volta de 1750, atividade 
que marcará pela publicação de novos métodos quanto ao ensino do latim, como os de Pluche ou 
Chompre, e os métodos de funcionamento e Fremy, um dos mais fiéis seguidores de Du Marsais; 
atividade que, no Plano de teoria, giram em torno da Enciclopédia. [...] E depois da morte de Du 
Marsais em 1756, [...] sucedem: Douchet e Beauzée (CHEVALIER, 1968, p.650, tradução nossa). 
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nisso, podemos afirmar, sem dúvidas, que os Solitários de Port-Royal inspiraram o 

seu século e os posteriores, especialmente, o século XIX, como veremos a seguir.  

 

2.1.2.2 Sintaxe no século XIX 

 

O século XIX é conhecido como constitucional para o avanço da língua, com 

o desenvolvimento do método comparativo. Entretanto, antes de chegar a isso, 

passou por um longo processo, como apontado anteriormente.  

Cabe, aqui, a citação de Schlieben-Lange ao falar que: 

 

Se há uma época da história da lingüística que se presta ao estudo de 
processos desse tipo, tal é a passagem do século XVIII para o século XIX. 
Ate há pouco tempo, o período em 1770 e 1820 era quase totalmente 
inexplorado. A Gramática Geral desenvolvida no século XVIII com sua 
orientação sincrônica e, operacionalmente, quase estruturalista, parecia 
haver desaparecido e de repente surgia uma ciência histórico-comparativa 
de tipo novo. De maneira especial foram esquecidos os “ideólogos”, um 
grupo de filósofos cujo período de tempo mais influente foi o de 1795 a 1802 
(SCHLIEBEN-LANGE, 1993, p.156). 
 
 

A Gramática Geral vai perdendo seu espaço, e surge, então, a ciência 

linguística histórico-comparativa. Frente a isso, relembra-nos Saussure8 (2012, p.31) 

sobre a trajetória da ciência que se baseou em volta dos fatos da língua. 

Primeiramente, iniciou-se com o que se denominava de Gramática. Os gregos 

começaram com esse estudo, continuado pelos franceses, fundamentado na lógica 

e distante de todo olhar científico, sendo que a única preocupação consistia no 

ponto de vista normativo, isto é, na formulação da diferença das regras (gramaticais) 

certas e erradas. Depois, surgiu a Filologia, cuja abordagem já existia em uma 

escola de Alexandria, contudo se atrelou, em particular, ao movimento feito por 

Friedrich August Wolf em 1777, e segue até hoje. Aqui, apareceram os primeiros 

fatores linguísticos comparando textos de distintas épocas, eles explicaram a escrita 

de uma língua antiga. Fator esse determinante a ponto de preparar a Linguística 

histórica do século XIX, em que se descobriu que as línguas poderiam ser 

comparadas entre si, o que gerou o nascimento da Filologia Comparativa ou da 

Gramática Comparada, e o principal responsável foi Franz Bopp, que, em 1816, 

                                                             
8 A obra original deu-se em 1916, mas a utilizada por nós foi a 28ª edição, de 2012, traduzida por Antônio 
Chelini, José Paulo Paes, Izidoro Blikstein. 
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produziu a obra Sistema da conjunção do sânscrito, em que se dedicou aos estudos 

das relações da língua sânscrito ao germânico, ao grego, ao latim.  

Nesse sentido, acrescenta Gabas Júnior (2011, p.77) que a Linguística 

Histórica: 

[...] estuda os processos de mudança das Línguas no tempo. Os estudos 
históricos, principalmente os desenvolvidos a partir do século XIX com o 
latim, o grego e o sânscrito, são tão importantes em linguística, que a 
própria disciplina, a Linguística, afirmou-se como ciência a partir deles 
(GABAS JÚNIOR, 2011, p.77). 

 

Ora, os estudos históricos desenvolvidos no século XIX (com o latim, o grego 

e o sânscrito) tornaram-se de suma relevância, tanto que, por meio deles, a 

Linguística, como disciplina, se instituiu como ciência. 

Voltando a Franz Bopp (1791-1867), convém relembrar, como já apresentado 

no tópico anterior desta pesquisa, que ele não foi o primeiro a admitir que todas 

essas línguas (latim, grego, germânico e sânscrito) faziam parte da mesma família – 

línguas indo-européias –, mas isso ocorreu, de verdade, com o inglês William Jones 

(1746-1794), que “inaugura sem dúvida de uma forma decisiva a futura linguística 

comparada quando descobre as correspondências entre o sânscrito, o persa, o 

grego, o latim, o gótico e o céltico” (KRISTEVA, 1969, p.246). Com isso, era de se 

estranhar que Bopp criasse tais concepções sem a descoberta do sânscrito. Não 

obstante, como bem observa Weedwood (2012, p.103), já era de entendimento, 

havia muito tempo, que as línguas românicas procederam do latim e instituíram uma 

família, porém “a natureza de sua relação genealógica foi demonstrada pela primeira 

vez no século XIX pelos filólogos comparativistas”.  

Semelhante ao Bopp, outros linguistas foram notáveis e nos trouxeram 

grandes contribuições para os estudos comparativos, dentre eles: Jacob Grimm; 

Kuhn; Max Müller; G. Curtius; August Schleicher; Wilhelm von Humboldt. 

Jacob Grimm ficou conhecido como fundador dos estudos germânicos, por 

meio de sua Gramática alemã, publicada de 1822 até 1836. Weedwood (2002, 

p.104) assegura que, para o desenvolvimento do método comparativo, a próxima 

tomada mais proeminente (depois do William Jones) foi com Jacob Grimm em 1822, 

quando o linguista, na marca do dinamarquês Rasmus Rank, mostrou, na segunda 

edição de sua gramática comparativa do germânico, que existiam muitas 

semelhanças entre os sons do germânico e os sons do grego, do latim e do 

sânscrito. 
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Conforme Saussure (2012, p.33), em se tratando de Kuhn, ressaltam-se 

trabalhos apontando a Linguística e a Mitologia instantaneamente. Quanto a Max 

Müller, o pesquisador revelou-se por suas grandes conferências, como Lições sobre 

a ciência da linguagem, 1816, em inglês. No que diz respeito ao Curtius, foi um 

filólogo considerável, sendo um dos primeiros a focalizar a Gramática comparada 

com a Filologia clássica. Em relação ao Schleicher, deixaremos para discuti-lo a 

seguir. 

Quando nos deparamos com o século XIX, um fato a ser descrito é a 

predominância evolucionista (histórica) na linguística, é quando entra Schleicher, 

botânico e inspirado em Darwin; logicamente, seguidor das ideias evolucionistas da 

língua, influência da corrente filosófica positivista. O linguista publicou as obras Die 

darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft (1863) e Ueber die Bedeutung der 

Sprache für die Natürgeschichte des Menschen (1865). Seguindo o raciocínio, 

Scheleicher: 

Propõe uma forma hipotética de uma língua indo-europeia que estaria na 
origem de todas as outras. As línguas procederiam assim uma das outras 
segundo uma árvore genealógica; teoria sedutora, que foi geralmente 
admitida, antes de ser refutada e substituída pela de Johann Schmidt que 
propôs um outro esquema , o esquema dito das «ondas linguísticas». É 
neste último esquema que se vai basear na dialectologia indo-europeia 
(KRISTEVA, 1969, p.291). 

 

Para alcançar essa teoria, Schleicher dirigiu-se às ideias do evolucionismo, e 

foi esse estudioso que, pela primeira vez, nos propôs a evolução da linguagem em 

dois estádios: 1) o ascendente (pré-histórico, direcionamento das línguas flexionais) 

e o 2) descendente (histórico, separação do sistema flexional). É perceptível, aqui, a 

herança da tipologia das línguas vinda de Schelegel, Bopp e Humbodlt.  

Conforme Kristeva (1969, p.293), a teoria linguística de Schleicher (da língua 

como organismo) deu-lhe o mérito de precursor da linguística geral que se sucedeu 

à linguística histórica. Ele tinha em vista nomear a disciplina de Glottik, para gerar as 

leis análogas em leis biológicas. Ainda, adverte a autora que “este positivismo, 

transposto mecanicamente das ciências naturais para a ciência da significação, só 

podia ser idealista, pois não tinha em conta a especificidade do objecto estudado”. 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) é outro estudioso que marcou o século 

XIX, por isso, é digno, também, de total atenção. Weedwood (2002, p.107) declara 

que o Humboldt foi “um dos linguistas mais originais, senão o de influência mais 
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marcante, em todo século XIX”. Porquanto, seus propósitos, ao contrário da grande 

parte de seus contemporâneos, não foram históricos apenas, uma vez que: 

 

Seguindo o filósofo alemão Johann Gottfried von Herder (1744-1803), ele 
enfatizou o vínculo entre línguas nacionais e caráter nacional, o que, no 
entanto, era um lugar-comum do movimento romântico. Mais original foi a 
teoria de Humboldt sobre a forma “interna” e “externa” da língua. A forma 
externa da língua seria a matéria bruta (os sons) com base na qual as 
diferentes línguas são moldadas; a forma interna seria o padrão, ou 
estrutura, de gramática e significado que é imposto sobre essa matéria 
bruta e que diferencia uma língua da outra (WEEDWOOD, 2002, p.108). 

 

Com base nisso, a forma externa e interna, apresentada por Humboldt, seria 

aprimorada por Saussure (1916) no início do século XX, quando este, em sua 

gramática estrutural, abordou o signo linguístico (significante e significado). No 

entanto, foi com Noam Chomsky, por meio de sua gramática gerativa, em meados 

do século XX, que os interesses de Humboldt atingiram a sua plenitude. 

É de grande importância considerar os dois períodos dominantes no século 

XIX: o período racionalista (de 1802 a 1881) e o científico (de 1881 a 1941). A 

Gramática de Port-Royal (1660) foi responsável por influenciar o período 

racionalista, que prevalecia, ainda, no século XIX.  Trazendo para o ensino do 

português no Brasil, justifica Cavaliere (2002, p.110) que: 

 
O período racionalista deixou marcas profundas do ensino no português do 
século XIX, constituindo sem dúvida, o primeiro modelo de produção 
gramatical que perdurou por mais de uma geração dos estudiosos da língua 
vernácula. A principal crítica que se lhe impõe, decerto, reside na pouca ou 
mesmo nenhuma importância que então se dedicava ao estudo do 
português brasileiro, de tal sorte que nossas gramáticas mais se resumiam 
a copiar regras e dispositivos dos compêndios congêneres lusitanos 
(CAVALIERE, 2002, p.110). 
 

 

Sendo assim, o ensino de língua portuguesa, na primeira metade do século 

XIX, foi, fortemente, marcado pelo período racionalista, quando se considerava, 

ainda, a língua vernácula, mas os trabalhos gramaticais da segunda metade do 

século XIX, que tinham como principal pioneiro Júlio Ribeiro, rejeitaram a Gramática 

Filosófica (Geral). Nesse momento, os estudos históricos e a descrição da língua 

vernácula não eram quase abordados. 

Nesse contexto, ao falar do aspecto linguístico brasileiro, conforme Cavaliere 

(2012, p.218-219), é indiscutível não citar o processo de gramatização, que se 

iniciou com a publicação do Epítome de gramática portuguesa (1806), do carioca 
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Antônio de Morais Silva (1755-1824), mas que se solidificou mais com a primeira 

fase científica da segunda metade do século XIX, pelos quais se destacaram: Júlio 

César Ribeiro Vaughan (1845-1890), Manuel Pacheco da Silva Júnior (1842-1899), 

Alfredo Gomes (1859-1924) e Eduardo Carlos Pereira (1855-1923). Entretanto, o 

destaque é dado a Manuel Said Ali Ida (1861-1953), por ser o primeiro a apresentar-

nos os trabalhos linguísticos dos neogramáticos e formar a segunda fase, que 

surgirá, de fato, na primeira metade do século XX, com a publicação da Gramática 

secundária da língua portuguesa (1923). 

 Em relação aos neogramáticos, explicita Weedwood (2002, p.105-106) que: 

 

a ideia de mudança sonora se tornou mais precisa e, na década de 1870, 
um grupo de pesquisadores conhecidos coletivamente como 
junggrammayiker (“jovens gramáticos” ou neogramáticos) lançou a tese de 
que todas as mudanças no sistema fonético de uma língua, enquanto esta 
se desenvolvia ao longo do tempo, estavam sujeitas à operação de leis 
fonéticas regulares. Embora a tese de que as leis fonéticas fossem 
absolutamente regulares em sua operação (a menos que fossem inibidas 
em instâncias particulares pela influência da analogia) tivesse sido, a 
princípio, considerada muito controvertida, já no final do século XIX estava 
aceita de modo bastante generalizado e se tornara o fundamento do método 
comparativo. Usando o princípio da mudança fonética regular, os estudiosos 
puderam reconstruir formas “ancestrais” comuns dos quais se podia derivar 
as formas mais tardias encontradas em línguas particulares. Por convenção, 
essas formas reconstruídas são marcadas, na literatura técnica, com um 
asterisco (*). Assim, com base na palavra reconstruídas indo-europeia para 
“dez”, *DEKM, foi possível derivar o sânscrito DASA, o grego DÉKA, o latim 
DECEM e o gótico TAIHUN, postulando certo número de diferentes leis 
fonéticas que operaram independentemente nos diferentes ramos da família 
indo-europeia (WEEDWOOD, 2002, p.105-106). 

 

Nesse enfoque, afirma Borba (1998, p.288) que os neogramáticos 

acreditavam que a mudança fônica não tinha nada a ver com as mudanças 

gramaticais. Isso, verdadeiramente, confere na medida em que a função gramatical 

não está relacionada ao som. No entanto, isso não os atrapalhou de perceberem 

que a mudança fônica trazia efeitos para a estrutura gramatical. 

Nesse sentido, os estudos gramaticais do século XIX sofreram mudanças em 

todos os aspectos (fonológico, semântico e sintático), porém o que nos interessa é o 

sintático apenas, a base de nossa pesquisa.  

Ao falar da mudança sintática, Weedwood (2002, p.113) afirma que: 

 

 [...] uma língua pode adquirir uma distinção gramatical que não tinha antes, 
como quando o português (e as outras línguas românicas) desenvolveu os 
artigos definidos, inexistentes em latim. Ela também pode perder uma 
distinção, como acontece no francês moderno, em que a mesma forma 
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verbal indica o presente e o passado do modo subjuntivo (il faut que je sorte 
/ il a fallu que je sorte: “é preciso que eu saia” / “foi preciso que eu saísse”) 
(WEEDWOOD, 2002, p.113). 
 

   

De acordo com a autora, isso não é diferente do que ocorre no português 

brasileiro, vejamos: com o presente do indicativo substituindo o presente do 

subjuntivo (“você quer que eu faço isso?”). À medida que, em Portugal, o futuro do 

pretérito se apresenta, em grande parte, no imperfeito do indicativo: “Eu gostava de 

morar aqui” (no lugar de gostaria). O mesmo se vê no Brasil, exemplo: “Se eu 

tivesse dinheiro, comprava um carro” (ao invés de compraria). 

Nesse pressuposto, o que era demonstrado por meio de um fator gramatical 

poderia ser apresentado por outro, exemplo: 

 

[...] nas línguas indo-européias mais antigas, a função sintática dos 
nomes e dos sintagmas nominais numa oração era expressa 
primordialmente por meio das terminações de uso (como no conhecido 
paradigma latino: ROSA, ROSAM, ROSAE, ROSIS, ROSARUM etc.) 
(WEEDWOOD, 2002, p.113). 
 

 
Tais funções são manifestadas, na maioria das modernas línguas européias, 

por meio da ordem das palavras nas frases e pela preposição, como: o latim ROSAE 

representa o português DA ROSA.  

Muitas mudanças sintáticas são decorrentes da ação da analogia9. Elas 

acontecem em uma língua e fazem com que a sua estrutura profunda não sofra 

transformação alguma, alterando os modos (seja, morfologicamente, pela frase, 

preposição, verbos auxiliares...), sem mudar as próprias funções e distinções, 

assevera Weedwood (2002, p.113-114). 

Dando continuidade ao estudo sintático, Gabas Júnior (2011, p.88-89) relata 

três tipos de mudança: a mudança linguística (de som e de analogia), a mudança 

gramatical (morfológica e sintática) e a mudança semântica (significado das palavras 

ou vocábulos). A segunda é de interesse nosso pelo motivo de a “mudança 

gramatical” ser compreendida como “todo processo que tem como resultado uma 

                                                             
9 Termo usado em LINGÜÍSTICA HISTÓRICA e COMPARADA e em AQUISIÇÃO da linguagem com 

referência a um processo de regularização que afeta as formas excepcionais da GRAMÁTICA de uma língua. As 

formas verbais irregulares do português, por exemplo, são tratadas, nos primeiros ENUNCIADOS infantis, com 

base nos paradigmas da conjunção verbal regular, como eu fazi, ele cabeu: as crianças produzem tais formas “em 

analogia com” os padrões regulares. [...] Os processos de “criação analógica” constituem uma das principais  
tendências da história das línguas, como foi o caso dos VERBOS que tinham passado irregular no inglês antigo e 

vieram a se tornar regulares modernamente (Ex.: help – helped). (CRYSTAL, 2008, p.27). 
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mudança no sistema gramatical de uma língua, seja no âmbito morfológico, seja no 

sintático”. Embora o autor faça a advertência de que as mudanças semânticas, de 

certo modo, estejam presentes em qualquer mudança gramatical, contudo ele acha 

melhor apresentá-las à parte.  

Com base nisso, a perda da flexão nominal, sem desconsiderar o rigor na 

ordem das palavras, é uma forma clássica de mudança gramatical. Semelhante a 

isso, foi o que aconteceu com o desenvolvimento das línguas românicas (português, 

francês, espanhol, italiano, romeno, entre outras) a partir do latim. A ordem das 

palavras era livre no latim, e as relações gramaticais (sujeito e objeto, por exemplo) 

realizavam-se por meio de um sistema de marcação (de caso) nos nomes que 

constituíam as orações. Nessa situação, o falante do latim tinha a liberdade de 

modificar a ordem das palavras sem prejuízo para a identificação das relações 

gramaticais. Com isso, devido à perda do sistema de marcação de casos, descreve 

Gabas Júnior que: 

 

[...] a ordem dos constituintes passou a ser fundamental, e as relações de 
sujeito e objeto passaram a ser determinadas apenas pela sua posição na 
oração, o sujeito ocorrendo primeiro, seguido do verbo, e depois o objeto. 
Notemos, no exemplo do latim, que a ordem dos constituintes é alterada 
sem prejuízo para o seu significado, graças às terminações dos nomes (-us 
para o nominativo e –am para o acusativo) que mantêm marcadas, 
respectivamente, as relações de sujeito e objeto: 

 
Marcell-us                       ama-t                      Claudi-am 
Marcelo-NOM                 ama-3sg.PRES      Claudi-ACC 

„Marcelo ama Cláudia‟ 
 
Marcell-am                       ama-t                      Claudi-us 
Marcelo-ACC                ama-3sg.PRES      Claudi-NOM 

„Marcelo ama Cláudia‟ (GABAS JÚNIOR, 2011, p.88-89). 
 

 

Ao contrário do latim, como não existe marcação de casos em português, ao 

modificar a ordem dos nomes, as relações gramaticais mudarão também, e, 

logicamente, o sentido. Exemplo (“menino” e “cachorro”): “O menino matou o 

cachorro”.  X “O cachorro matou o menino” (GABAS JÚNIOR, p.89). 

Tendo isso em conta, conforme Berlinck; Augusto; Scher (2011, p.209), é 

cabível dizer que foi, no final do século XIX, que surgiu o anseio de estabelecer a 

Sintaxe como disciplina linguística independente, relembrando que os estudos 

linguísticos tiveram seu avanço no século XIX, em especial, pelo interesse em 

questões fonéticas e morfológicas. Assim, um dos primeiros manifestos específicos 
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pelos fatores sintáticos ocorreu por meio do trabalho Was ist Syntax? (O que é 

Sintaxe?), de John Ries (1894), porém, veremos mais à frente, que foi, a partir dos 

estudos de Saussure, no início do século XX, que a sintaxe foi se instituindo, de fato, 

como uma disciplina independente. 

Por fim, essas foram as principais mudanças sintáticas dessa época. Sendo 

assim, o século XIX, influenciado pelo século XVIII, sem desconsiderar os demais, 

foi um grande salto para o avanço sintático da Língua Portuguesa. É claro que seus 

trabalhos tiveram suas limitações, devido à realidade linguística do período, mas que 

foram aperfeiçoados nos séculos vindouros, principalmente, no século XX, que 

apresentaremos agora. 

 

2.2 Século XX: Fatores políticos, educacionais e linguísticos 

 

2.2.1 Fatores políticos e educacionais 

 

 Neste tópico, iremos considerar os fatores políticos e educacionais do século 

XX, uma vez que, por meio de leis aprovadas, o ensino de Língua Portuguesa, 

sobretudo sintático, sofreu forte influência.  

 O século XX começa com uma mudança brasileira socioeconômica e cultural, 

em que, na transição do século XIX para o XX, vemos o surgimento do processo de 

urbanização, mas observam Cavalcanti; Bortoni-Ricardo (2007, p.11) que “o Brasil 

foi um país essencialmente rural até meados do século XX, contudo “essa situação 

alterou-se muito, em virtude da grande tendência migratória rural-urbana”. Fator 

esse propício para o aumento da população alfabetizada, como veremos mais 

adiante. 

Com base em Ribeiro (2000, p.198), cabe relembrar que, por causa da 

modificação política ocorrida no final do século XIX, o Brasil deixou de ser um 

governo monárquico para ser republicano. Logo, o governo passou a assumir mais 

responsabilidades educacionais; assim, começaram a ser dever do Estado: a 

alfabetização e a escolarização regular.  

No início do século XX, assegura Orlandi (2013, p.216) que: 

 

[...] o estado brasileiro já se definiu assim como se definiram nossas 
diferenças linguísticas, com suas políticas, em relação a Portugal. No fim do 
século XIX foi fundada a Academia Brasileira de Letras (1897), e na década 
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de 1930 se organiza o ensino superior, pela criação das Faculdades, já 
tendo as escolas adquirido seu pleno desenvolvimento, como podemos 
observar na reflexão sobre o Culto à Ciência. Por outro lado, acordos 
ortográficos se firmam, signo e independência política no domínio da língua 
nacional (ORLANDI, 2013, p.216). 

 

Assim, tendo as escolas se solidificado, o ensino superior organiza-se por 

meio da criação das primeiras Faculdades de Filosofia (em São Paulo e no Rio de 

Janeiro) na década de 1930, que, conforme Altmam (1998, pp.67-68), favoreceu o 

início do processo de cientifização dos estudos linguísticos no Brasil, contribuindo 

bastante para o início da carreira do profissional de Letras. Até então, o único local 

para isso era o Colégio Pedro II, que se localizava no Rio de Janeiro, capital federal. 

Ainda sobre o avanço educacional, dizem Vasconcelos; Bastos (2014, p.122) 

que houve uma Portaria Ministerial no dia 11 de junho de 1942, na qual “tratou dos 

Programas do Ensino Secundário, estabelecendo as finalidades e objetivos de cada 

série e os conteúdos do ensino de gramática, leitura, exercícios e livros”. Isso se deu 

por meio de Decretos-Leis reformulados pelo ministro Gustavo Capanema no 

Governo de Getúlio Vargas. Com efeito, o ensino teve esta divisão: “cinco anos de 

curso Primário, quatro de Curso Ginasial e três de Colegial, este último podendo ser 

na modalidade clássico ou científico”. Diante disso, o Ensino Colegial deixou de ser 

preparatório para o ensino superior e deu ênfase à formação geral. 

Vale ressaltar, como bem nos esclarece Orlandi (2013, p.216), o crescimento 

da cientificidade. Na medida em que o Estado se desenvolve e a sociedade 

brasileira adquire forma mais definida, o argumento científico ganha legitimidade. 

Isso não significa que o argumento da cientificidade não esteve presente nas 

gramáticas do século XIX, mas era uma reivindicação que se referia ao gramático; 

ao contrário do século XX, que está, diretamente, relacionada à própria gramática. 

Então, uma grande quantidade de gramáticas é produzida, só que são apresentas 

muitas diferenças de análise da frase etc. Então, para se ter uma homogeneidade 

gramatical, foi criada a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) em 1957. Sobre o 

surgimento da NGB, acrescenta Kenedy que: 

 

A terminologia adotada atualmente em nossas gramáticas e livros escolares 
foi estabelecida em 1959, por meio da Portaria n° 36 do Ministério da 
Educação, que ficou conhecida como Nomenclatura Gramatical Brasileira, 
com a sigla NGB. A NGB foi elaborada por uma comissão formada por 5 
renomados professores (Antenor Nascente, Clóvis Monteiro, Cândido Jucá 
Filho, Celso Cunha e Rocha Lima) e 3 assessores não menos ilustres 
(Antônio Chediak, Serafim da Silva Neto e Sílvio Elia). Essa comissão foi 
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especialmente contrata pelo Ministério da Educação, em 1957, com o 
objetivo de realizar, nas palavras do então Ministro da Educação, professor 
Clóvis Salgado, uma “pesquisa minuciosa das contribuições apresentadas 
pelos melhores filólogos e lingüistas de todo o país”, a fim de “simplificar” e 
“unificar” a terminologia gramatical utilizada no meio acadêmico brasileiro 
(KENEDY, 2010, p.1). 
 
 

Nesse sentido, a NGB foi elaborada por uma Comissão formada por cinco 

professores renomados, foram eles: Antenor Nascente, Clóvis Monteiro, Cândido 

Jucá Filho, Celso Cunha e Rocha Lima. Além de três assessores: Antônio Chediak, 

Serafim da Silva Neto e Sílvio Elia. Tal comissão foi contratada pelo Ministério da 

Educação em 1957, tendo como intuito simplificar e unificar a terminologia 

gramatical brasileira. 

Ainda, acerca da NGB, destaca Orlandi (2013, p.217): 

 

[..] a NGB resultou de uma intervenção direta do Estado que produziu a 
homogeneização, a fixação da terminologia gramatical no Brasil. Com a 
NGB, os gramáticos foram despossuídos dos  lugares de autor que tinham 
no século XIX. A NGB cristalizou a gramática, ou melhor, ela reduziu a 
gramática a uma nomenclatura fixada e o gramático perdeu seu estatuto de 
autor, ou, pelo menos, perdeu sua forma de autoria (ORLANDI, 2013, 
p.217). 

 

Agora, ao contrário dos gramáticos do século XIX que respondiam pelo que 

escreviam, os do século XX foram desprovidos dessa responsabilidade, uma vez 

que se integrou ao Estado. Enfatiza-se, também, a imposição da NGB: que a 

Linguística ganhasse seu prestígio (científico) sobre a Gramática. Para tanto, o lugar 

de autor de gramática foi deixado de lado, dando espaço ao linguista. Desde então, 

o saber do gramático passa a ser assegurado pelo linguista.  

Tomando com pressuposto Orlandi (2013, p.219), no que se refere à 

organização do saber, havia duas disciplinas vinculadas ao desenvolvimento do 

ensino da gramática na universidade: 1) a Filologia (românica e portuguesa) e 2) a 

Linguística. Desse modo, na história do ensino universitário brasileiro (em São 

Paulo), a Linguística teve seu nascimento ligado à Filologia Românica – estudos de 

Linguística Indo-Europeia –, enquanto a Filologia Portuguesa abrigava os estudos de 

gramática da Língua Portuguesa. Quanto a isso: 

 

A Filologia desempenha um papel mediador e contraditório. Mesmo se, a 
partir dos anos 1950, o estruturalismo linguístico – refiro-me aqui aos 
Princípios de linguística geral, de Mattoso Câmara, publicado em 1942 e 
reeditado em 1954, ou seu Estrutura da língua portuguesa, publicado em 
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1970 –, abre a via para a gramática descritiva e, em termos de 
metalinguagem e de cientificidade, cauciona o conhecimento gramatical no 
sistema escolar, é no entanto a Filologia Portuguesa que dá a sustentação 
teórica para a inscrição da gramática da língua portuguesa no quadro das 
disciplinas universitárias. [...] A Filologia – que se apresenta sob a forma de 
comentários – tece a difícil articulação entre o saber e a prática da língua, 
na relação entre unidade e diversidade. É assim que trabalham as formas 
de discurso (o discurso filológico e o discurso linguístico) sobre o discurso 
da gramática (ORLANDI, 2013, pp. 220-221). 

 

 

 Sobre o pensamento linguístico de Mattoso Câmara (na citação acima), não 

nos aprofundaremos agora, porque explicitaremos no tópico seguinte, porém foi 

mostrado aqui para melhor explicarmos o conhecimento gramatical no sistema 

escolar, tendo em vista que este tópico apresenta, além do político, o fator 

educacional. 

  A partir da década de 50, o ensino escolar passa pelo processo de 

democratização, especialmente, no ensino da disciplina Português. É que a camada 

popular começa a ter acesso às escolas, e isso gera um grande problema, porque 

as escolas não estavam preparadas para recebê-los, pois o ensino se destinava, 

exclusivamente, aos filhos da elite, por isso os estudos de português se prestavam à 

norma “culta” da língua. Porquanto, essa realidade muda, de fato, na década de 60, 

quando os filhos dos trabalhadores têm acesso ao conhecimento. Em meio a isso, a 

escola necessitava adaptar-se a essa nova realidade, em razão do ensino da 

gramática normativa10 não dar conta disso, tendo em vista que precisava haver uma 

capacitação dos professores que não estavam prontos para lidar com essa variação 

popular. Então, surgem os estudos de gramática ligados aos textos, estudos acerca 

da língua começam a fazer parte da disciplina: “ora é na gramática que se vão 

buscar elementos para a compreensão e a interpretação do texto, ora é no texto que 

se vão buscar estruturas linguísticas para a aprendizagem da gramática” (SOARES, 

2004, p.167). Então, ou se estuda a gramática com base no texto ou se estuda o 

texto com as ferramentas que a gramática disponibiliza.  

                                                             
10 É aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão, da norma culta de uma língua, norma essa 

que se tornou oficial. Baseia-se, em geral, mais nos fatos da língua escrita e dá pouca importância à 
variedade oral da norma culta, que é vista, conscientemente ou não, como idêntica à língua. Ao lado 
da descrição da norma ou variedade culta da língua (análise de estruturas, uma classificação de 
formas morfológicas e léxicas), a gramática normativa apresenta e dita normas de bem falar e 
escrever, normas para a correta utilização oral e escrita do idioma, prescreve o que se deve e o que 
não se deve usar na língua. Essa gramática considera apenas uma variedade da língua como válida, 
como sendo a língua verdadeira (TRAVAGLIA, 2009, p.30). 
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 Nesse mesmo momento, há uma evolução significativa em relação aos 

manuais didáticos, que passam a inserir exercícios (de vocabulário, interpretação, 

redação e gramática). Vejam que, por causa disso, a responsabilidade de fazer 

exercícios não cabe mais ao professor, mas ao autor do livro didático. 

A década de 70 e início da de 80 foram de suma relevância para o ensino do 

Português. Em decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 

5692/71), no começo dos anos de 1970, o Português, como disciplina curricular, 

passou por uma grande modificação, devido à imposição do governo militar 

(implantado em 1964). Por causa disso, como nos relata Soares (2004, p.169), a 

própria nomenclatura da disciplina foi alterada: não se denominou mais Português, 

mas Comunicação e Expressão (nas séries iniciais do 1.º grau); Comunicação em 

Língua Portuguesa (nas séries finais do 1.º grau); apenas no 2.º grau, não consta 

mais a abordagem em “comunicação” e começa a ser Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira. Foi, nessa época, que o foco da língua, voltado para a 

expressão estética, tratando do estudo da retórica e da poética, teve sua troca pela 

comunicação. Com o aparecimento dos meios eletrônicos, por exemplo, a 

preocupação passa a ser pragmática (e o ensino de gramática é reduzido), assim, o 

aluno aparece como emissor e receptor de mensagens, por meio do entendimento 

de vários códigos verbais e não verbais. No entanto, adverte a autora que: 

 

Talvez por essa nova orientação fugir tanto à tradição do ensino de língua 
portuguesa no Brasil, talvez também da severa crítica que sofreu [...], talvez 
ainda pelos duvidosos resultados que ela trouxe para a aprendizagem da 
língua, a segunda metade dos anos 1980 viu serem eliminadas as 
denominações comunicação e expressão e comunicação em língua 
portuguesa, e recuperada a denominação português, para a disciplina dos 
currículos de ensino fundamental e médio, através de medida do então 
Conselho Federal de Educação que, assim, respondeu a insistentes 
protestos da área educacional (SOARES, 2004, p.170). 
 

 

Por causa dessas críticas, as nomenclaturas das disciplinas Comunicação e 

Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa voltaram à denominação 

Português. Acreditamos que enormes alterações foram em decorrência da forte 

contribuição do avanço linguístico ao ensino da língua na década de 80, iniciado nos 

anos de 1960. Com efeito, várias vertentes linguísticas se manifestaram, como a 

Sociolinguística, a Psicolinguística, a Linguística Textual, a Pragmática, a Análise do 

Discurso. No entanto, foi, na década de 80 somente, que elas entraram nas escolas 
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tomando como primazia o ensino da língua materna. Contribuições essas que estão 

em estudo até os dias de hoje. 

Nesse sentido, convém mencionarmos, segundo Bastos; Iório; Nogueira 

(2005, p.133), que, a partir das novas normas constitucionais de 1988, os 

educadores brasileiros começaram a se interessar pela elaboração da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a qual foi publicada depois de oito anos de 

tramitação no Congresso Nacional, a Lei n.º 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. 

Lei esta considerada como um avanço na educação brasileira após os 25 anos em 

que esteve em vigor a Lei 5692/71. Consequentemente à aprovação da Lei 9394/96, 

o Ministério de Educação e Cultura e a Secretaria da Educação Fundamental 

distribuem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em todo país. Os PCN 

surgiram com o objetivo de ocasionarem uma reflexão à prática pedagógica, no que 

se refere ao planejamento de aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de 

recursos tecnológicos e à formação do corpo docente. 

 

2.2.2 Sintaxe no século XX 

 

O século XX trouxe grande progresso ao estudo sintático da Língua 

Portuguesa, todavia, para compreendermos melhor esse processo, destacaremos, 

de um modo geral, os principais fatores linguísticos até chegarmos, especificamente, 

no sintático. 

No século XX, com fundamento em Weedwood (2002, p.125), encontraremos 

a mesma preocupação das épocas anteriores – a abordagem “universalista” e a 

abordagem “particularista” no enfoque da língua e da linguagem –. Essa 

preocupação é vista nas dicotomias de Saussure (língua e fala; significante e 

significado, 1916) e de Chomsky (competência e desempenho; estrutura profunda e 

estrutura da superfície, 1957). Para os dois linguistas, o objeto da linguística foi 

determinado pelo foco dos elementos “abstrato”, “universalista”, “sistêmico”, “formal”, 

sendo a língua para Saussure; a competência, para Chomsky. Só que, em meio a 

essas colocações, ambos os autores foram muito criticados pelos estudiosos da 

linguagem, estes tomaram com principal ponto de partida a perspectiva funcionalista 

da língua e os aspectos pragmáticos do uso da língua, favorecendo a atividade 

social atrelada à questão da ideologia. 



66 
 

Considerando Saussure, diz Weedwood (2002, pp.126-127) que “é comum 

dizer que a linguística estrutural na Europa começa em 1916, com a publicação 

póstuma do Curso de linguística geral, de Ferdinand de Saussure”. Como relatamos 

no século XIX, grande parte do que o autor discorre acerca da língua já tinha sido 

mostrado, embora menos aprofundado, por Humboldt (1767-1835). Um fator curioso 

é que os “princípios estruturais gerais que Saussure desenvolveria com respeito à 

linguística sincrônica no Curso tinham sido aplicados quase quarenta anos antes 

(1879) pelo próprio Saussure numa reconstrução do sistema vocálico indo-europeu”.  

Duas observações precisam ser feitas sobre a Gramática Estruturalista de 

Saussure: 

Primeiro, que a abordagem estrutural não fica, em princípio, restrita à 
linguística sincrônica; segundo, que o estudo do significado, tanto quanto o 
estudo da fonologia e da sintaxe, por ter uma orientação estrutural. Em 

ambos os casos, “estruturalismo” se opõe a “atomismo” na literatura 
europeia. Foi Saussure quem traçou a distinção entre linguística sincrônica 
e diacronia no Curso (WEEDWOOD, 2002, p.128, grifo nosso). 

 

Ora, o estudo sintático, baseado em Saussure, poderia ter uma direção 

estrutural. Em se tratando de sua distinção sincrônica e diacrônica, a primeira 

remete ao estudo da língua em um determinado tempo, e a segunda não se 

preocupa com o estudo da língua em um tempo específico, “mas entre termos 

sucessivos que substituem uns aos outros no tempo” (SAUSSURE, 2012, p.193). 

Em contrapartida a esses conceitos paradoxais de Saussure, seus princípios, nesse 

aspecto, foram rejeitados pelos demais que deram preferência ao estudo diacrônico 

da língua. 

Ao entrar na sintaxe, Saussure trouxe suas contribuições ao criar a palavra 

sintagma que: 

[...] se compõe sempre de duas ou mais unidades” consecutivas (por 
exemplo: re-ler, contra todos; a vida humana; Deus é bom; se fizer bom 
tempo, sairemos etc.). Colocado num sintagma, um termo só adquire seu 
valor porque se opõe ao que precede ou ao que o segue, ou a ambos 
(SAUSSURE, 2012, p.171-172). 
 

 
Para o linguista, o estado de língua baseia-se nas relações fundamentadas no 

caráter linear, eliminando o pronunciamento de dois elementos consecutivos, mas 

que se colocam um depois do outro na cadeia da fala. Essas combinações que são 

denominadas de sintagmas. 
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Em meio aos princípios de Saussure, vale dizer que seu estruturalismo 

linguístico foi alvo de severas críticas por ter limitado o estudo da sintaxe ao definir a 

língua como sistema de diferenças entre signos, ou seja, reduziu o estudo da língua 

em/por si própria, o que não lhe permitiu criar uma verdadeira sintaxe. 

Portanto, para exceder esses limites e implantar uma verdadeira sintaxe, 

surge, então, Noam Chomsky (em posição ao estruturalismo), com a publicação da 

obra Structures syntaxiques (1957), trazendo uma nova roupagem ao estudo da 

linguística. 

Chomsky troca os pares dicotômicos língua/fala de Saussure pelos pares 

competência/performance e justifica que: 

 

Fazemos, portanto, uma distinção fundamental entre competência (o 
conhecimento que o falante-ouvinte possui de sua língua) e performance (o 
uso efectivo da língua em situações concretas). A performance só é um 
reflexo directo da competência no caso de vigorarem as condições ideais 
estabelecidas no parágrafo anterior. Na realidade dos factos, é óbvio que 
ela não pode reflectir directamente a competência. [...] Uma gravação da 
fala natural mostrará numerosos arranques em falso, desvios das regras, 
mudanças de intenção a meio caminho, e assim por diante. Para o linguista, 
assim como para a criança que aprende a língua, o problema consiste em 
determinar, a partir dos dados da performance, o sistema subjacente de 
regras que foi dominado pelo falante-ouvinte e que ele põe a uso na 
performance efectiva. [...] A distinção que assinalo aqui está relacionada 
com a distinção langue-parole de Saussure; mas é necessário rejeitar o seu 
conceito de langue como sendo meramente um inventário sistemático de 
itens e regressar antes à concepção Humboldtiana de competência 
subjacente como um sistema de processos generativos (CHOMSKY, 1975, 
p.84). 
 

Assim, a competência não é um sistema de signos registrados na memória, e 

sim de regras que fazem com que o falante da língua seja capaz de 

produzir/interpretar uma quantidade interminável de frases nunca falada antes e nem 

ouvida.  

Explorando melhor a Sintaxe Gerativa, de Noan Chomsky, destaca-se que ela 

é considerada um dos mais importantes e influentes estudos da língua (humana), a 

tal ponto que a sua forma de explicar os processos sintáticos perpetua até hoje. É 

necessário salientar que Chomsky não desconsiderava a relevância da abordagem 

estruturalista, porém defendia que a Linguística precisava explicar o aspecto 

gerativo da linguagem (línguas naturais). Na prática, a gramática gerativa apresenta-

se deste modo: 

[...] nos ensina que, ao usarmos uma língua, podemos construir um número 
infinito de frases, mas ao fazermos isso obedecemos as regras sintáticas: a 
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criatividade linguística é sempre regida por regras. Por exemplo, em 
português, na composição de um sintagma nominal (SN), uma regra 
computacional determina que artigos (ART) devem sempre anteceder o 
núcleo N desse sintagma; do contrário, a estrutura será gramatical, 
malformada. É isso o que vemos nos exemplos a seguir: (1) [o livro] é 
possível na língua, mas (2) [livro o] não. 
 
(1) [SN [ART o] [N livro] 
(2) * [SN [N livro [ART o]] 
 
A Sintaxe Gerativa interessa-nos por estudar como as regras do 
componente sintático são aplicadas nas diferentes línguas humanas 
(OTHERO; KENEDY, 2015, p.14). 

 

Como mostrado, a Sintaxe Gerativa é tão importante, porque descreve como 

as regras do componente sintático podem ser executadas nas mais diversas línguas.  

Na citação acima, foi exemplificado como a Sintaxe Gerativa é aplicada no 

Português, por meio do uso do artigo no Sintagma Nominal, devendo vir antes do 

nome sempre; caso contrário, comprometerá o entendimento da oração. 

Reafirmando isso, vale mencionar Fiorin (2014, p.81) ao dizer que: 

 

Saber como os itens lexicais de uma língua se estruturam em uma sentença 
é a parte central da competência linguística dos seres humanos, tal como é 
entendida pela Gramática Gerativa. O falante de qualquer língua natural tem 
um conhecimento inato sobre como os itens lexicais de sua língua se 
organizam para formar as expressões mais e mais complexas, até chegar 
ao nível da sentença (FIORIN, 2014, p.81). 

 

 Diante disso, compreendemos melhor ainda o que Chomsky chama de 

competência linguística, afinal, esclarece Fiorin (2014, p.82) ao afirmar que “as 

sentenças de nossa língua não são o resultado da mera ordenação de itens lexicais 

em uma sequência linear”, mas sim “hierárquica”. Dessa forma, qualquer falante do 

português, mesmo uma criança, não falará menino bicicleta o da caiu, porque 

sabemos, por meio da nossa competência linguística, fazer combinações 

intermediárias, como compor o com menino; compor da com bicicleta; compor 

menino com caiu da bicicleta.  

 Sobre as diferenças entre Saussure e Chomsky, afirma Lyons: 

 

[...] pode-se argumentar que a de Saussure tem menos tendência 
psicológica do que a de Chomsky: embora o próprio Saussure esteja longe 
de ser claro a este respeito, muitos de seus seguidores consideram o 
sistema lingüístico como algo bastante abstrato e diverso até mesmo do 
conhecimento idealizado que o falante tem dele. Saussure dá a impressão 
de que as sentenças de uma língua são exemplos de parole; tanto ele 
quanto seus seguidores falam de uma langue como um sistema de reações 
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e não dizem nada ou quase nada sobre as regras necessárias para gerar 
sentenças. Chomsky, por outro lado, insistiu desde o início que a 
necessidade de produzir e compreender sentenças sintaticamente bem 
formadas é uma parte centralizada na realidade, a parte central da 
competência lingüística de um falante. Sob este aspecto, o gerativismo 
chomskiano constituiu sem dúvidas um avanço em relação ao 
estruturalismo saussureano (LYONS, 1982, p.216). 
 
 

 Como podemos perceber, Saussure apresentou um sistema de reações que 

não disseram nada ou quase nada sobre as regras relevantes para a construção de 

uma sentença. Já Chomsky recorreu à necessidade de criar e compreender 

sentenças bem estruturadas sintaticamente, centralizadas na realidade, por isso, 

podemos dizer que este tem um avanço significativo sobre Saussure. 

 Dando continuidade ao estudo da sintaxe, a Gramática Estruturalista de 

Saussure (1916) e a Gramática Gerativa de Chomsky (1957) receberam muitas 

oposições dos linguistas, pelo fato de trabalharem a estrutura isolada da frase, ou 

seja, desconsiderando o aspecto social e ideológico da língua, fator predominante a 

partir da década de 60, por meio dos estudos textuais e discursivos. Por causa 

disso, houve um desenvolvimento linguístico que gerou radicais mudanças em todas 

as partes da gramática, em especial, na sintaxe. No entanto, na década de 70, 

prevalecia, ainda, a Gramática Transformacional de Chomsky, só que não atendia 

mais aos avanços linguísticos por trabalhar a sintaxe longe dos parâmetros 

desenvolvidos a partir da segunda metade do século XX. Com isso, a teoria gerativa 

foi desconsiderada, surgindo várias vertentes linguísticas, como: a Sociolinguística, 

a Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Análise da Conversação, a 

Pragmática etc. Logo, a concepção sintática seria diferente, pois se adequaria a 

essas modificações.  

Então, como uma dessas vertentes linguísticas, manifesta-se a teoria 

funcionalista, porém relembram-nos Pezatti (2011, p.166) que não devemos pensar 

que, como elas, o funcionalismo é tão recente assim, porque foi uma reconstrução 

de sua teoria. Tal qual ao paradigma formal, o funcional teve uma história de muito 

tempo, sendo inserido, aqui, o estruturalismo de Saussure. O funcionalismo 

moderno é uma continuidade de abordagens de estudiosos do século XIX anteriores 

a Saussure (Whitney, von der Gabelentz e Hermann Paul), os quais trataram da 

diacronia e sincronia, partindo da ideia de que a estrutura da língua precisava ser 

estudada nos aspectos psicológicos, cognitivos e funcionais. Além disso, tal teoria 

poderia ser vista na Escola Linguística de Praga (anos vintes até hoje), tendo 
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Roman o “funcionalista” Jakobson como precursor. A respeito do funcionalismo, 

conceitua Pezatti da seguinte forma: 

 

A teoria funcionalista da gramática objetiva fornece meios e princípios 
através dos quais seja possível desenvolver gramáticas funcionais de 
línguas particulares, especificando todas as expressões linguísticas, 
mediante um sistema de regras que incorpore as generalizações mais 
significativas e pertinentes. Dessa forma, Dik entende (1981-1989) que uma 
Gramática Funcional (GF) deve conformar-se a três princípios de 
adequação explanatória, especialmente de natureza descritiva: adequação 
pragmática, adequação psicológica e adequação tipológica (PEZATTI, 
2011, p.171, grifo nosso). 

 

Em suma, a Gramática Funcional precisa conter os três princípios de 

adequação sob o foco descritivo, que são a pragmática, a psicológica e a tipológica. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Labov (1987 apud PEZATTI, 2011, p.169), tendo em 

vista que o funcionalismo se caracteriza, sobretudo como instrumento de interação 

social, diferencia diversos conceitos funcionais para apresentar a natureza da 

linguagem. Dentre esses, cabe mencionar o terceiro ao explicar que: 

 

[...] Também se inclui aí a Perspectiva Funcional da Sentença de Kuno, que 
se desenvolve esses conceitos em relação à sintaxe, mas também vai além 
do estatuto informacional, ao propor o conceito psicológico ou cognitivo de 
“empatia” que dirige a seleção do ponto de vista assumido pelo falante na 

condução da sentença que elabora (LABOV, 1978 apud PEZATTI, 2011, 

p.170). 
 
 

A justificativa da estrutura sintática vinda de uma diversificação de 

perspectivas comunicativas é outro enfoque do funcionalismo norte-americano 

conceituado por Labov. Ele acrescenta os preceitos comunicacionais expostos, em 

especial, por Givón (1979), que considera: “dinamismo comunicativo, grau de 

planejamento, monitoramento face a face, conhecimento pragmático compartilhado 

e outros parâmetros” (LABOV, 1978 apud PEZATTI, 2011, p.170). 

Segundo Pezatti (2011, p.175), o funcionalismo ganha forte espaço no Brasil, 

no final do século XX, com Votre & Naro (1989), quando apresentaram que o modo 

funcional é diferente do formal, seguindo a teoria gerativa. Os autores não se 

preocuparam, exclusivamente, com as divergências entre a forma funcional e formal, 

mas também com a plenitude da funcional sobre a formal. Em oposição a isso, 

aparece Nascimento que desconsidera não apenas essas distinções, bem como a 

aceitabilidade do modelo funcional e do formal, tomando como fundamento que 
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discorrem de objetos distintos. A verdade, contudo, é que não trabalhavam as 

diferenças dos objetos, porém os distintos fenômenos do mesmo objeto. Essa 

oposição dos autores continua na linguística do Brasil, embora com focos diferentes. 

Vale frisar que tais discussões geraram dois fatores novos em nosso país: 1) abriu 

caminho para teoria sintática funcionalista e 2) ocasionou a coexistência dos 

diferentes enfoques teóricos. 

Em se tratando disso, Berlinck; Augusto; Scher (2011, p.210-2012) trazem 

afirmações relevantes para diferenciarem a visão formalista da funcionalista. Por um 

lado, para os formalistas, a Sintaxe deve ser examinada como um objeto 

autônomo11.  Por outro lado, para os funcionalistas, a Sintaxe não é um sistema 

autônomo, porque surge da necessidade de comunicação entre os membros de uma 

comunidade, a análise de um fator linguístico precisa considerar tanto o falante 

como o ouvinte, uma vez que as necessidades de uma comunidade linguística 

precisam ir para além do ato verbal, em outras palavras, é preciso expandir a análise 

para além dos limites da sentença. 

Segundo Kato; Ramos (1999), tomando como base tudo que foi mencionado 

sobre a sintaxe desse período, destacaremos alguns sintaticistas brasileiros e suas 

áreas de atuação: 

Léxico e sintaxe: causativas e incoativas (Lier, 1977; Votre, 1976); modais 

(Miranda, 1975; Lobato, 1978, 1979); verbos "dar", "fazer", "tomar", "ser", 
"estar" (Berthier, 1974); verbo "começar" (Azevedo, 1977a); o verbo 
"esquecer-se" (Oliveira, 1975); verbo "sujar" (Decat, 1978a); verbos de 
percepção (Barros, 1977); modo verbal (Pereira, 1974; Fávero (1974,1982), 
e tempo verbal (Corôa, 1983); Trieweiler, 1976); auxiliares (Vasconcelos, 
1976 e Madureira, 1975); verbos de experiência (Mioto, 1975); verbos 
denominais (Arrais, 1981), verbos transitivos (Kato, 1976b); Lobato (1994a); 
Dillinger & Nascimento (1994); Franchi (1997) etc. 
 
Estrutura sintática do Português  
Sintagma nominal: pronominalização: (Mioto,1975; Almeida,1977; Alves, 
1975; Gamarsky, 1974; Martins, 1976; Oliveira, 1978; Silva, 1975; Ikeda, 
1977; Steiner, 1978); posição do adjetivo no sintagma nominal (Pazzini, 
1978); gradação de adjetivos (Vannucchi, 1977); regras de expansão de 
constituintes (Lemle, 1978; Lemle e Naro, 1977);. movimento de 
quantificadores (Maia, 1975; Simões, 1974); possessivos (Campos, 1977; 
Perini, 1977); determinantes (Pontes, 1976); complemento nominal (Shibao, 
1977; Pereira, 1978; Schaff Filho). 
Estrutura da oração simples: (Cunha, 1978; Arruda, 1978; Vieira, 1978; 

Branco, 1979; Nascimento, 1978). 
 
Sobre a Inversão Verbo Sujeito: Desde o trabalho clássico de Nascimento 
(1984), o problema da inversão VS no PB apresentou desafios. A restrição 

                                                             
11

 “Tal autonomia pode ser verificada pelo fato de que alguns requisitos podem ser chegados com vocabulário 

próprio da Sintaxe, sem recurso ao vocabulário próprio de outros domínios da Linguística” (BERLINCK; 

AUGUSTO; SCHER, 2011, p.210). 
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de mono-argumentalidade é demonstrada por Kato (1993a) como não 
sendo exclusiva da inversão livre, mas também abrangendo construções do 
tipo V2 e também as de deslocamento à direita com resumptivo nulo. A 
autora reanalisa todas essas ordens VS como falsas inversões. O tópico já 
merece um tratamento Minimalista em Vitral (1994), que o estuda em 
relação ao fenômeno da concordância. A inversão VS merece atenção 
ainda, no contexto de reduzidas de gerúndio, no estudo de Britto (1994), 
onde não há concordância. Um trabalho que procura verificar a relação 
entre o sujeito nulo e a inversão livre é o de Nicolau (1995), que analisa 
essas duas propriedades do parâmetro do sujeito nulo como fenômenos 
independentes.  
 
Sobre a estrutura do DP: Há ainda estudos interessantes sobre a estrutura 

dos sintagmas nominais. A posição do possessivo e da frase genitiva PP é 
assunto de diferentes análises teóricas em Cerqueira (1995) e Müller 
(1996). O mesmo tema é tratado em Prado (1997). Pondé (1996) estuda a 
estrutura argumental dos denominais e Castro (1997) trata de categorias 
vazias no interior do DP. Em relação à ordem dos adjetivos, consta uma 
disssertação de mestrado sobre sua ordem, de Boff (1991) e um artigo de 
Nunes (1997). Sobre determinantes, consulte-se, ainda, o 
 
Sobre complementação: Além do objeto nulo, há ainda outros estudos que 
lidam com domínio da complementação, tais como o estudo sobre 
complementos inacusativos/ ergativos de Nuñes Costa (1989); de 
Nascimento e Kato (1995); de Duarte (1993); e de Negrão (1992), este para 
um tipo especial de construções inacusativas: as que contêm uma oração 
relativa. Há ainda um interessante estudo sobre objetos nus de Saraiva 
(1996). De Matos (1991), tem-se um estudo sobre a complementação de 
verbos de Percepção  Como não podia deixar de ser, complementos 
infinitivos merecem a atenção de vários estudiosos. Incluem-se aqui 
também aqueles que trabalham com o infinitivo em contextos que 
poderíamos chamar de adjunção, mas que podem ser tratados como 
completivas de preposição. Em ordem cronológica, tem-se: o trabalho de 
Ribeiro (1988, 1989); o de Galves (1992); o de Botelho Pereira & Roncarati 
(1993); o de Silveira et alii (1994); o de Luz (1994, 1997); o de Figueiredo 
Silva (1997) e o de Nunes & Raposo (1997). Sobre complementos 
subjuntivos, confira-se Santos (1996). Orações infinitivas e subjuntivas 
apresentam um problema comum de dependência nominal ou temporal, 
fenômeno estudado na sub-teoria de "Controle" na TPP. Estudos 
específicos sobre problemas de controle e complementação no PB são 
encontrados em Negrão (1986) e Negrão & Müller (1996). Um estudo sobre 
complementação predicativa é o de Gonçalves Pinto (1991), sobre o 
predicado verbo-nominal. Dentro do projeto da Gramática do Português 
falado, já mencionado, há um trabalho extenso sobre a complementação, no 
corpus NURC, de Dillinger, Galves , Pagotto e Cequeira (1996), com uma 
interpretação na linha da TPP. Um tópico que também pode se enquadrar 
como sendo de complementação é o de Kato & Castilho (1991) que, pouco 
convencionalmente, tratam advérbios modalizadores como núcleos 
predicadores com uma sentença como complemento (KATO; RAMOS, 
1999, p.107-115). 

 

Em meio a isso, a lista de sintaticistas brasileiros é numerosa, trazendo, 

assim, grandes contribuições ao ensino sintático da Língua Portuguesa. 

Por fim, no século XX, em particular na segunda metade, a sintaxe deu um 

grande salto. De fato, sem desprezar outros linguistas, Chomsky está na lista dos 
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mais importantes nomes da história sintática, a sua contribuição para os estudos da 

língua é indescritível.  

Diante dessa trajetória histórica, explanando os fatores econômicos, políticos 

filosóficos e linguísticos dos séculos XIX e XX, reconhecemos tão pertinente é para 

o pesquisador considerar a história da língua, a tal ponto de compreender melhor o 

estudo sintático da Língua Portuguesa, suas modificações e avanços ao longo dos 

tempos, aprimorando, assim, nosso conhecimento gramatical. Por fim, concluído o 

primeiro princípio de Koerner (1966), o da Contextualização, partiremos para o 

segundo princípio, o da Imanência, e, em seguida, para o terceiro, o da Adequação. 
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3. ANÁLISE DAS OBRAS 

 

 

Neste capítulo, aplicamos o segundo e o terceiro princípio de Koerner (1996). 

Para o segundo, o da Imanência, com a obra Syntaxe e Construcção da Lingua 

Portugueza, de Thomaz da Silva Brandão (1888), consideramos o estudo da obra 

por si própria, mantendo-nos, como historiógrafos, fiéis aos conceitos abordados 

pelo autor, estabelecendo, assim, uma compreensão histórica, crítica e, se 

necessária, filológica do pensamento da época. Para o terceiro, o da Adequação, 

com Novas Lições de Análise Sintática, de Adriano da Gama Kury (1999), fizemos 

as aproximações das terminologias e dos conceitos da obra do século XX com a do 

século XIX, considerando as continuidades e as descontinuidades.  

Diante disso, focalizamos quatro aspectos para a análise das obras: 1) 

Prefácio; 2) Organização da Obra; 3) Concepções de Língua, Linguagem e 

Gramática e 4) Complemento Nominal. Vale mencionarmos que, no aspecto da 

Organização da Obra, iremos apresentar como ela se organiza, por meio da 

apresentação de algumas regras sintáticas tratadas pelos autores para, depois de 

uma demonstração geral dos conteúdos das obras, focalizarmos no Complemento 

Nominal apenas, a base da nossa pesquisa. 

A seguir, mostraremos a análise da obra de estudo gramatical, Syntaxe e 

Construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva Brandão (1888). 

 

3.1 Syntaxe e Construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva Brandão 

(1888) 

 

A obra Syntaxe e Construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva 

Brandão, teve sua publicação em 1888, pela editora Typ. De Antonio José Gomes 

Brandão. Thomaz da Silva Brandão (1854-1917) era mineiro, formado em Direito, 

fez parte da turma matriculada em 1884, colega de Arthur Ribeiro de Oliveira (que 

exerceu, mais tarde, o cargo de Lente e Diretor da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais). Além disso, tornou-se professor, educador e 

fundador do antigo Colégio de Ouro Preto. Casado com Emília Augusta de Lima 

Brandão e pai de Cláudio da Silva Brandão. Brandão foi um intelectual engajado 

com os aspectos educacionais de Ouro Preto entre o final do século XIX e início do 

século XX.  



75 
 

Além da obra analisada por nós, o autor foi autor e redator de várias obras e 

artigos, dentre eles, destacamos: Em 1889, a Revista escolar, anno I, nº. 3 e 4; em 

1896, a Revista da Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais, pela 

editora Typographya do Fórum Ouro Preto.  

 

3.1.1 Primeiro aspecto: Prefácio 

 

 Antes de apresentarmos o prefácio de sua obra, na contracapa, Brandão cita 

dois pensamentos de autores. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.II). 

  

 A priori, temos uma informação relevante, pois são destacados dois autores 

que trouxeram influência a Brandão: Condillac e Castilho. O primeiro é do XVIII; o 

segundo, contemporâneo, do século XIX. 

 Em se tratando do Prefácio da obra de Brandão (1888), ele ocorre por meio da 

Advertência e da Introdução. A primeira se torna revolucionária, tendo em vista que 

o autor já tem a percepção, em pleno século XIX, que o estudo sintático da Língua 

Portuguesa contém lacunas que precisam ser preenchidas: 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.VI). 



76 
 

 Nessa acepção, é intuito do gramático preencher as lacunas existentes na 

Língua Portuguesa, objetivo este, como veremos mais à frente, que será alcançado 

pelo fato de o gramático abordar um conteúdo completo e complexo das regras da 

sintaxe e da construção deixado de lado pelos estudiosos antigos e modernos. 

 Em seguida, vem a Introdução mostrando-nos a divisão da obra, e assegura 

Brandão (1888, p. VII, grifo nosso) que “para a expressão correcta e analyse do 

pensamento têm todas as línguas cultas uma syntaxe e construcção. A sintaxe, 

como afirma o autor: 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p. VII). 

 

 

 Então, a sintaxe estuda as partes que compõem a proposição, 

preocupando-se com a função que cada uma desempenha, como também com as 

relações e concordância entre elas.  

 Referindo-se à construção, Brandão diz que:   

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.VII). 
 
 

Desse modo, enquanto a sintaxe estuda a função que cada palavra exerce na 

proposição, a construção preocupa-se com a ordem em que as palavras são 

colocadas na proposição, de modo a tornar a frase mais compreensível e 

harmônica. 

Por último, o autor critica seus contemporâneos pelo fato de:  
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(BRANDÃO, 1888, p.VIII). 

 

Ora, conforme o autor, a parte figurada não pode ser excluída do estudo da 

sintaxe, mesmo se referindo à retórica ou à teoria do estilo. Em meio a isso, o 

gramático não valoriza apenas a forma correta da língua apenas, mas também a 

ornada, sendo esta primordial para a análise da linguagem. 

 

3.1.2 Segundo aspecto: Organização da Obra 

 

A obra Syntaxe e Construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da Silva 

Brandão (1888), contém 319 páginas, que está dividida em duas partes: a primeira 

dedicada à sintaxe, com treze capítulos; a segunda destinada à construção, com 

cinco capítulos. Depois das duas partes apresentadas, segue o apêndice, com dois 

capítulos. A seguir, mostramos a organização da obra, que foi feita por nós partindo 

da original, que, para comprovação, está inserida nos anexos 3 a 9 (p.128-134): 

 

INDICE 

INTRODUCÇÃO 

Noções preliminares 
 

PARTE PRIMEIRA 
CAPITULO I 

Das proposições e suas partes essenciaes 
CAPITULO II 

Da natureza do sujeito, do attributo e da 
proposição 

CAPITULO III 
Dos complementos 

CAPITULO IV 
Das relações das preposições 

CAPITULO V 
Da concordancia das palavras 

CAPITULO VI 
Da fórma activa e passiva da proposição 

CAPITULO VII 
Do período 

 
CAPITULO VIII 

Da classificação das proposições 
CAPITULO IX 

Das transformações das proposições 
CAPITULO X 

Do emprego dos modos e tempos dos verbos 
CAPITULO XI 

Da coordenação das proposições e dos 
membros do periodo  

CAPITULO XII 
Da separação das partes do discurso 

CAPITULO XIII 
Do uso syntactico de algumas palavras 

 
PARTE SEGUNDA 
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Preliminares  
CAPITULO I 

Da construcção directa  
CAPITULO II 

Da construcção inversa  
CAPITULO III 

Da construcção interpolada 

CAPITULO IV 
Da collocação dos complementos e 
proposições appositivas 

CAPITULO V 

Das figuras de palavras 

APPENDICE 
I 

Das virtudes das palavras 

 
II 

Do estylo e das suas diversas especies  

 

 

Na parte da sintaxe, Brandão inicia com a proposição e suas partes 

essenciais, dando ênfase ao sujeito, ao verbo ou nexo e ao atributo ou predicado: 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.2). 

 

Diante desses termos, é que “se socorrem todos os gramáticos para explicar 

o contexto da proposição”. Nesse mesmo sentido, o autor demonstra, teoricamente, 

que qualquer proposição segue de sujeito, verbo ou atributo. Exemplo: “Antonio é 

rico. Sujeito: Antonio. Verbo: é. Atributo: rico” (BRANDÃO, 1888, p.2). 

Após as abordagens de sujeito, verbo e atributo, são focalizados os 

complementos. No que diz respeito aos Complementos, Brandão (1888, p.18) 

refere-se a “um appelativo, adjectivo qualificativo, verbo, participio ou adverbio. Em 

virtude disso, “a palavra a que se refere o complemento chama-se antecedente, 

porque coloca-se ordinariamente antes d‟elle”.  

Além disso, conforme Brandão (1888, p.18), o complemento é dividido de 

duas formas: o necessário e o acidental. O primeiro carrega esse nome por ser 

“necessário” ao entendimento da proposição, exemplo: “O efeito depende da causa” 

(“da causa” é um complemento necessário). O segundo, ao contrário, carrega tal 

nomenclatura por ser colocado de modo “acidental” à palavra, não sendo relevante à 

compreensão da proposição, exemplo: “De um conjucto de circumstancias adversas 

provém em muitos casos o bom exito de um negocio” (“em muitos casos” é um 

complemento acidental).  

Os tipos de complementos necessários e acidentais são: 1) Complemento 

Necessário do Apelativo; 2) Complemento Acidental do Apelativo; 3) Complemento 
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Necessário do adjetivo qualificativo; 4) Complemento Necessário do Verbo Relativo; 

5) Complemento Necessário do Verbo de Ação Transitiva; 6) Complemento 

Necessário do Verbo Relativo de Ação Transitiva; 7) Complemento Necessário dos 

Particípios; 8) Complemento Necessário do Advérbio; 9) Complemento Acidental do 

Adjetivo Qualificativo, Verbo e Particípio Passivo. Em meio a esses complementos, 

destacamos que não faremos menção agora dos que são necessários e 

relacionados ao Nome (Complemento Necessário do Apelativo; Complemento 

Necessário do Adjetivo Qualificativo e Complemento Necessário do Advérbio), em 

virtude de dedicarmos a eles um aspecto exclusivo, Complemento Nominal, o qual 

fundamenta nosso trabalho. 

O complemento Acidental do Apelativo, de acordo com Brandão, expressa: 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.19). 

 

Ao expressar a ideia de posse, matéria, qualidade, fim ou objeto, é seguido da 

preposição de, exemplos:  

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.20). 

 

No primeiro exemplo, o complemento de Antonio mostra a quem pertence a 

casa. No segundo, o complemento de ouro demonstra como o anel é produzido. No 

terceiro, o complemento de muita prudência apresenta uma qualidade do homem. 

No quarto, o complemento de produzir, distribuir e consumir expressa o fim ou objeto 

do antecedente sciencia.  
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Se o complemento exprime carência ou falta, virá seguido da preposição sem: 

“O exército sem união é despojo” (BRANDÃO, 1888, p.20).  

Ao exprimir junção ou companhia, será acompanhado da preposição com: 

“Traze-me uma canneta com penna” (BRANDÃO, 1888, p.20). 

Quando tiver a ideia de estado ou modo, virá precedido da preposição em: 

“Do alto do monte descortinava-se uma casa em ruinas” (BRANDÃO, 1888, p.20). 

Se expressar circulação, será seguido das locuções prepositivas ao redor de, 

em torno de: “Fizemos um passeio ao redor da cidade” (BRANDÃO, 1888, p.20). 

Além disso, acrescenta Brandão que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.20). 

 

Tais exemplos, sem dúvidas, facilitam a compreensão de quando ocorre um 

Complemento Acidental do Apelativo, uma vez que podem se transformar em um 

adjetivo qualificativo ou particípio. 

Quanto ao Complemento Necessário do Verbo Relativo, Brandão (1888, p.22) 

conceitua que “exprime tambem relações differente, e é acompanhado de diversas 

preposições, sendo as mais frequentes a, de e para. Exemplos: “Os soldados 

obedeceram às ordens do General” / “O monstro sahiu do rio”/  “Vieram para o 

Brazil” (BRANDÃO, 1888, p.23).  

Em se tratando do Complemento Necessário do Verbo de Ação Transitiva, 

declara Brandão (1888, p.23) que “d‟esta especie de verbo exprime sempre o 

objecto de uma acção, e não é acompanhado de preposição, salvo em alguns casos 

em que é regido de a”. Exemplos: “A modéstia doura os talentos” / “Pedro feriu a 

Paulo”. 

No que diz respeito ao Complemento Necessário do Verbo Relativo de Ação 

Transitiva, eles “pedem ao mesmo tempo dous complementos necessarios, um 
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correspondente á sua relação e outro, à sua acção transitiva, exemplos: “Antonio 

dedicava ao filho todos os seus cuidados” (BRANDÃO, 1888, p.27). Aqui, o 

substantivo filho é complemento necessário da relação do verbo dedicava, e todos 

os seus cuidados é complemento necessário da ação transitiva do mesmo 

Em relação ao Complemento Necessário dos Particípios, segundo Brandão 

(1888, p.29), “usam-se com os mesmos complementos que os verbos de que 

derivam, exemplos: “Dando a alma a Deus, foi repousar de tantas fadigas” / “O forte, 

entregue aos inimigos por seus covardes defensores, foi inteiramente arrasado”. No 

primeiro exemplo, segundo o autor, o particípio dando está sendo usado com os 

mesmos complementos do verbo dar, de que é derivado. No segundo exemplo, o 

particípio passivo entregue, além do complemento aos inimigos, exigido por sua 

significação, tem o complemento por seus covardes defensores seguido da 

preposição por e indicativo do agente da ação expressa por ele. Isso ocorre com o 

mesmo particípio arrasado, o qual é seguido do complemento por eles (inimigos). 

Por último, o Complemento Acidental do Adjetivo Qualificativo, Verbo e 

Particípio Passivo, o qual justifica Brandão da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.32). 

 

Assim, esse complemento, tendo ou não complemento necessário, poderão 

ser modificados por um complemento acidental, seguido de uma preposição, e um 

ponto importante: expressam circunstâncias, que são diversas, a saber: “tempo, 

logar, causa, fim, modo, meio, instrumento, materia, origem, distancia, espaço, 

preço, medida, companhia, opposição, ordem, exclusão, substituição, etc”, exemplo: 

“Ao dia seguinte, em amanhecendo, feito o signal com a trombeta, começamos a 

caminhar” (BRANDÃO, 1888, p.32-33). O complemento Ao dia seguinte é acidental 

e exprime uma circunstância de lugar. 



82 
 

 Terminada a exposição sobre os Complementos, o gramático apresenta-nos a 

concepção de proposição para, depois, adentrar no período:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.92). 

 

 Partindo disso, a proposição pode manifestar um pensamento incompleto ou 

completo, tendo relação necessária ou não com outra. E um ou mais desses 

pensamentos expressos por uma ou mais proposições serão chamados de período. 

 No que se refere ao período, o autor acrescenta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.92). 

 

 

Depois, Brandão (1888, p.93) trabalha as classificações das proposições: 

independentes e subordinadas. A independente “é a que não tendo relação 

necessária com outra, exprime um sentido perfeitamente comprehensivel”. A 

subordinada “é a que exprime um sentido dependente de outro com que tem relação 

necessária”. 
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A seguir, Brandão (1888, p.157), em seu capítulo XIII, chama-nos a atenção 

para o “uso syntactico de algumas palavras”, enfatizando o uso correto da 

preposição, dentre elas, destacamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.165-167). 
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Em síntese, o verbo chamar, sendo ativo transitivo, exige um complemento 

necessário e possui muitos sentidos: 1) Ao invocar proteção de alguém, usa-se a 

preposição por, ex.: “Chamava por todos”; 2) Ao dar nome ou qualificação a alguma 

pessoa ou coisa, usa-se a preposição a, acompanhada da palavra ou procedida da 

palavra que denota nome ou qualificação, ex.: “Isso não é gente a quem se chame 

poetas”. Além do verbo chegar: 1) quando tem o sentido de começar, acontecer, 

usa-se sem complemento, ex.: “Chegou o tempo das chuvas”; 2) Na ideia de 

aproximar-se de um ponto, exige complemento regido da preposição a, até ou de, 

ex.: “chegaram á corte pelo Natal” / “Chegaram até o cabo da Boa Esperança” / “Não 

te chegues muito d’elle”; 3) No sentido de bastar, usa-se, quase sempre, com 

complemento de fim, ex.: “O sangue de tua raça mal chega para vingar o sangue 

d‟elle”; 4) No sentido de conseguir, ir ao ponto de, pede por complemento um verbo 

infinitivo seguido da preposição a, ex.: “Chegavam a assaltar os índios christãos”/ “O 

Marquez moço chegou a offerecer-lhe um premio”. 

Considerando as citações acima de Brandão, convém salientarmos, também, 

a influência de alguns autores sobre ele, muitos são os exemplos retratados, e a 

maioria é retirado de trechos de outros autores, os mais citados são: Vieira, R. da 

Silva, Castilho, Garret. Além desses, destacam-se: C. Branco; D. da Cruz; Camões; 

R. da Silva; G. Dias, L. Coelho, A. Herculano etc (BRANDÃO, 1888, p178-194). 

 Entrando, agora, na parte da construção, foram estudadas as diferentes 

colocações das palavras na parte da proposição, como também na do período, para 

que:  

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.225). 

 

Partindo da importância que se dá à ordem em que as palavras são 

colocadas, a construção divide-se em: direta, inversa e interpolada. Cada uma delas 

ocorre segundo as particularidades de cada língua. Como: “na franceza predomina a 
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directa; na portugueza, a inversa, e na latina, a interpolada”. Ainda em uma mesma 

língua, pode predominar “uma das tres especies, conforme o gênero do estylo 

empregado, o assunto tractado, e ainda a natureza peculiar do espirito de cada 

escripctor” (BRANDÃO, 1888, pp.225-226). Temos aqui uma forte influência da 

Sintaxe de Port-Royal sobre Brandão no que se refere ao uso das línguas em 

relação à construção direta da proposição e à construção indireta, quando há 

inversão das palavras, processo esse chamado de hipérbato, comprovemos: 

 

[...] A relação de determinação é o fundamento do regime, ou seja, ela exige 
esta ou aquela terminação, segundo a finalidade dos casos das línguas que 
os têm, ou fixa o lugar da palavra nas que não dispõem de casos, como o 
francês. Assim, para o significado, seria indiferente dizer em latim rex amat 
populum ou populum amat rex (“o rei ama o povo); em francês, porém, é 
absolutamente indispensável dizer le roi aime le peuple; pois, caso se 
coloque roi no lugar de peuple e peuple no lugar do roi, o sentido seria 
diferente, porque em francês o lugar das palavras determina suas relações. 
[...] O hipérbato é um torneio especial que se dá a um período e que 
consiste principalmente em fazer preceder uma proposição que, na 
freqüência comum, deveria seguir uma outra  (ARNAULD; LANCELOT, 
1992, p.230-232). 
 
 

 Vemos a gramática de Port-Royal mostrando-nos essa quebra da ordem 

direta da proposição, ou seja, “aquele que inverte a ordem natural do discurso se 

chama hipérbato ou inversão” (ARNAULD; LANCELOT, 1992, p.141). 

 Sendo assim, a construção direta, conforme Brandão, é conceituada como: 

 

 

 

 

 

 

 (BRANDÃO, 1888, p.226). 

 

Em seguida, o autor explica que, na construção direta da proposição, vem o 

sujeito em primeiro; em segundo, o verbo; e, em terceiro, o atributo ou complemento. 

Exemplo: “As coisas arduas e lustrosas se alcançam com trabalho ou com fadiga” 

(BRANDÃO, 1888, p.227).   

No que diz respeito à construção inversa, ela, de acordo com Brandão (1888, 

p.230-231), “denomina-se, quando as palavras e as proposições se collocam antes 
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d‟quelas de que dependem”. O autor acrescenta ainda que “as palavras e as 

proposições não têm logar certo, como na construcção directa”. Exemplo: “Louvando 

do rei os mouros a bondade”. 

Agora, em se tratando da construção interpolada, define Brandão (1888, 

p.240) que “se separam, ficando outras em meio, palavras que têm entre si relação 

intima e necessaria.” Como: “Abalou-se ás razões que ouviu politicas do orador dos 

christãos”. 

Dando continuidade à análise da obra, o gramático faz menção, na parte da 

construção, sobre as figuras de palavras. No primeiro aspecto deste capítulo, vimos 

que o autor criticou seus contemporâneos por excluírem a parte figurada do estudo 

sintático da Língua Portuguesa, embora esteja incluída nos estudos retóricos ou 

estilísticos. A isso, declara que as figuras são necessárias por darem adorno às 

palavras, por isso, essenciais à análise da linguagem. Comprovemos a importância 

das figuras de palavras, conforme Brandão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.258). 

 

Prosseguindo acerca da relevância estilística para a sintaxe, apresenta-se, na 

obra, a parte do Apêndice, o qual trabalha: as virtudes das palavras; o estilo e as 

suas diversas espécies; as figuras e os vícios de linguagem. 

Destarte, em pleno século XIX, é visível o valor de uma obra de estudo 

gramatical, que tem como principal ponto de partida refletir a respeito das lacunas 

existentes no ensino sintático da Língua Portuguesa, então, para solucionar esse 

problema, Brandão apresenta-nos algumas regras gramaticais, dentre elas, como 

vimos anteriormente, o autor não exclui, ao contrário dos seus contemporâneos, a 

parte figurada da sintaxe, tendo em vista que cujo conhecimento é indispensável à 
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análise da linguagem. E é, em meio a esse clima de reflexões, que entraremos no 

terceiro aspecto, Concepção de Língua, Linguagem e Gramática. 

 

3.1.3 Terceiro aspecto: Concepção de Língua, Linguagem e Gramática 

 

A concepção de língua aparece, pela primeira vez, na Advertência da obra, 

quando Brandão (1888, p.V, grifo nosso) fala da lacuna que precisa ser preenchida 

no “estudo da lingua patria, de uma exposição completa das regras da syntaxe e 

construcção, abonadas por nossos classicos, antigos e modernos”. Ao discorrer da 

língua, vemos que a mesma se apresenta de modo particular, por referir-se a uma 

dada comunidade de falantes, nesse caso, os brasileiros.  

Continuando esse raciocínio, na Introdução da obra, há um trecho de Brandão 

(1888, p.V) que confirma a língua apresentada como um fator particular: “para a 

expressão correcta e analyse do pensamento têm todas as linguas cultas uma 

syntaxe e construcção”. Ora, temos a língua, novamente, como algo particular ao 

invés de universal. Afinal de contas, toda língua tem uma sintaxe e uma construção, 

mas cada uma tem suas especificidades, como nos esclarece Brandão (1888, 

pp.225-226): “Cada uma d‟estas especies predomina, conforme a indole particular 

de cada lingua. Assim, na francesa, predomina a directa; na portugueza, a inversa, e 

na latina, a interpolada”.  

Nessa perspectiva, Brandão assinala as peculiaridades das palavras da 

nossa própria língua. Na parte do Apêndice, destinada aos fatores estilísticos, ele 

faz o levantamento das palavras que se adéquam: à pureza, ao arcaísmo e ao 

neologismo.  

Chamam-se puras, segundo Brandão (1888, p.284), “as palavras da propria 

língua auctorisadas pelo uso dos que bem falam, e empregadas em acepção 

vernacula”, como também: 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.284). 

 

Porquanto, em oposição às palavras puras da língua, temos o arcaísmo e o 

neologismo.  
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Para o arcaísmo, o autor conceitua que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.284). 

 

Ao contrário do arcaísmo, que são palavras antigas e em desuso, surge o 

neologismo, que é definido como: 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.284). 

 

Essas foram algumas particularidades da nossa língua, provando que ela diz 

respeito a uma comunidade específica de falantes.  

O conceito de linguagem, por sua vez, revela-se quando o gramático trabalha 

a teoria do estilo. Isso é comprovado na Introdução de sua obra ao relatar que: 

  

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.VIII). 
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Entendamos, agora, o porquê de ele falar da linguagem quando aponta a 

parte figurada. Por conseguinte, Brandão (1888, p.308) mostra a prosopopeia ou 

personificação, figura pela qual atribui vida, sentimento, racionalidade a seres que 

não possuem tais características, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.308). 

 

Desse modo, a estilística pede, naturalmente, uma linguagem florida e 

ornada. Isso remete dizer que ela (a linguagem) está ligada à nossa capacidade de 

expressão: 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.244). 

 

Sendo assim, a linguagem refere-se ao modo de expressar nossos 

sentimentos/pensamentos. Portanto, tiramos a conclusão de que, para Brandão, a 

linguagem é vista como a capacidade natural que as pessoas têm para 

demonstrarem suas paixões, seus sentimentos. 

Em outro momento, o autor trata da linguagem fazendo menção aos vícios de 

linguagem: 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.309). 
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Acreditamos que esta definição de linguagem não se diferencia tanto da 

anterior, porque se refere, também, ao modo natural dos indivíduos se expressarem, 

e os vícios de linguagem representam bem isso. 

Por fim, em relação ao conceito de gramática, Brandão (1888, p.V) declara, 

na Advertência de sua obra, que o seu propósito é preencher a lacuna sintática, e 

acrescenta: “se o conseguimos ou não, decidirão os entendidos em materia de 

gramatica”. Com base nisso, a gramática é apontada como uma matéria ensinada 

nas escolas, logicamente, regida por regras. Esses “entendidos de gramática” são 

os gramáticos que produziam o material que era ensinado nas escolas – as próprias 

gramáticas –. Convém destacar que Brandão falou isso pelo fato de que sua obra 

produzida não era uma gramática, mas o estudo dela; por isso, dividida em duas 

partes apenas: a sintaxe e a construção. Comprovemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.VII). 

 

No final da citação, o gramático manifesta-nos que escolheu essas duas 

partes por achá-las necessárias para uma melhor exposição da matéria. Esta 

justifica o que mencionamos anteriormente, a sintaxe sendo abordada como uma 

matéria, ou seja, como forma de ensino, que é transmitido por meio de regras.  

Concluído o aspecto de Língua, Linguagem e Gramática, adotaremos o quarto 

e o último aspecto, o Complemento Nominal, considerado a suma da nossa 

pesquisa. 

 

3.1.4 Quarto aspecto: Complemento Nominal 

 

Brandão fala do complemento, que é definido como: 
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(BRANDÃO, 1888, p.18). 

 

Desses, interessa-nos o que está relacionado ao apelativo, adjetivo 

qualificativo e ao advérbio, por ambos se referirem ao nome. Entretanto, antes de 

citarmos cada um, precisamos relembrar sobre a divisão do complemento, que, de 

acordo com o gramático, são duas: necessário e acidental12. Convém destacar que, 

para a apresentação dos dois tipos de complemento, o autor descreveu os 

referentes aos verbos, o que não descarta os que fazem menção aos nomes. 

O complemento necessário “é o que é exigido pela significação do 

antecedente. Exemplo: “O effeito depende da causa” (BRANDÃO, 1888, p.18). 

Vejamos, então, a explicação do autor: “o complemento, da causa, é necessário, 

porque é exigido pela significação do verbo, depende, que é sempre empregado 

com um complemento regido da preposição de”. Logo, tal complemento é chamado 

assim por ser necessário para a significação da proposição. 

 Ao contrário disso, está o complemento acidental, que, para Brandão (1888, 

p.18), “é o que addita-se incidentemente a uma palavra. Exemplo: “De um conjuncto 

de circumstancias adversas provém em muitos casos o bom êxito de um negocio”. 

Para tanto, o complemento, em muitos casos, é acidental, tendo em vista que foi 

adicionado ao verbo (provém) acidentalmente, ou seja, o complemento não é 

necessário para dar significação à proposição. Cabe frisar que se chama 

antecedente a palavra a que se refere o complemento, pois está inserido antes 

deste. Considerando os tipos de complemento abordados por Brandão, tomamos 

como foco o Necessário, em vista de ser este a base da nossa pesquisa. São eles: o 

Complemento Necessário do Apelativo; o Complemento Necessário do Adjetivo 

Qualificativo e o Complemento Necessário do Advérbio. 

 

                                                             
12 Atualmente, o termo “Complemento Necessário” é denominado de “Complemento Nominal”; enquanto o 
termo “Complemento Acidental”, de “Adjunto Adnominal”.  
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3.1.4.1 Complemento Necessário do Apelativo 

 

São diversas as relações em que o complemento necessário deve ter com o 

apelativo e, consequentemente, variadas preposições. Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.19). 

 

Conforme o autor (1888, p.19), nos dois primeiros exemplos, “o complemento 

do appellativo inclinação e o do appellativo commiseração exprimem o objecto de 

um sentimento”; no terceiro, “o complemento do appellativo conspiração denota o 

termo a que se dirige uma opposição”; no quarto, “o complemento do substantivo 

ingresso exprime uma circumstancia de logar onde”; e, por último, “o complemento 

do appellativo tendencia denota o ponto virtual a que se dirige um impulso da 

natureza”. Além disso, cada complemento foi ligado por diferentes preposições. 

 

 3.1.4.2 Complemento Necessário do Adjetivo Qualificativo 

 

Em se tratando do Complemento Necessário do Adjetivo Qualificativo, 

Brandão esclarece que: 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.21). 
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Como vimos, o complemento será acompanhado das preposições de, a, para. 

Explanaremos cada uma para que haja uma maior compreensão. 

Seguido da preposição de, o complemento está atrelado aos adjetivos, os 

quais têm a ideia de conhecimento ou ignorância, carência ou abundância, liberdade 

ou subordinação, composição, dentre outras. Exemplos:  

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.21). 

 

O complemento está seguido da preposição de em todos os exemplos, mas 

com sentido diferente em cada um. No primeiro, apresenta o objeto de um 

conhecimento; no segundo, a matéria; no terceiro, a liberdade do indivíduo em 

relação ao outro; no quarto, os componentes de um todo. 

Acompanhado da preposição a, o complemento remete aos adjetivos que 

expressam sujeição, agrado ou desagrado, cômodo ou incômodo, vantagem ou 

desvantagens, como:  

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.22). 

 

Mesmo cada frase regida pela preposição a, o sentido de cada uma será 

diferente. Na primeira, significa que uma pessoa ficou submissa a algo; na segunda, 

a algo que se tornou elemento de contrariedade; no terceiro, um desfavorecimento 

grupal. 

 Seguido da preposição para, o autor discorre de adjetivos que revelam 

aptidão, habilidade etc, a saber: 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.22). 
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 Assim, o Complemento Necessário do Adjetivo pode ser acompanhado de 

outras preposições, e, é claro, denotando diversas relações, mas só foi apresentado 

um exemplo pelo fato de, como assevera Brandão (1888, p.22), “deixamos de 

enumerar por serem de fácil comprehensão”. 

 

 3.1.4.3 Complemento Necessário do Advérbio 

 

Para a explanação do complemento necessário do advérbio, destacaremos os 

advérbios que terminam em mente. Nesse enfoque, Brandão justifica e exemplifica-

os do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.31). 

 

No primeiro caso, o advérbio relativamente tem um complemento 

acompanhado da preposição a, seguindo a mesma regência do adjetivo relativo; no 

segundo, o advérbio independentemente está acompanhado da preposição de, 

seguindo, também, à preposição usada pelo adjetivo independente. 

Além disso, o autor chama-nos a atenção para o fato de que o apelativo pode 

ter, ao mesmo tempo, um complemento acidental e outro necessário, vejamos: “A 

inclinação de Pedro às armas” (BRANDÃO, 1888, p.20). O complemento de Pedro 

indica posse, por isso é acidental; enquanto às armas completa o sentido do 

antecedente A inclinação.  

Cabe uma ressalva aqui, tendo em vista que poderão surgir algumas dúvidas 

quanto ao Complemento do Apelativo ser Necessário ou Acidental. Então, para 

melhor fixação do conteúdo, precisamos, primeiramente, considerar o sentido do 

Complemento: se ele for significativo à proposição, ocorrerá um Complemento 

Necessário do Apelativo, mas, ao contrário disso, se ele for dispensável, teremos um 

Complemento Acidental do Apelativo. Podemos encontrar outras diferenças 

apresentadas por Brandão: a primeira é que, quando o complemento exprimir ideia 
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de posse, ele será Acidental e nunca Necessário, exemplo: “A casa de Antonio é 

vasta e commoda” (BRANDÃO, 1888, p.20). Aqui, o complemento de Antonio indica 

de quem pertence A casa, isto é, exprime posse, por isso é Acidental e não 

Necessário. A segunda é que o Complemento Acidental do Apelativo completa 

substantivo concreto, analisando o mesmo exemplo anterior, o complemento de 

Antonio completa Casa, um substantivo abstrato, confirmemos com outro exemplo: 

“Deu-lhe um anel de ouro” (BRANDÃO, 1888, p.20). O complemento de ouro 

também completa um substantivo concreto, anel, sendo, pois, Acidental. O contrário 

ocorre com o Complemento Necessário do Apelativo, vejamos: 

 

 

  

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.19).  

 

Assim, os complementos às bellas artes, dos infelizes e contra o governo 

completam os substantivos abstratos inclinação, commiseração e conspiração, e, 

por esse motivo, são Necessários. Cabe enfatizar que o Complemento Necessário 

do Apelativo completa substantivo abstrato apenas, ao contrário do Complemento 

Acidental do Apelativo que completa substantivo abstrato e concreto, como já 

mostramos anteriormente, exemplo: “A inclinação de Pedro” (BRANDÃO, 1888, 

p.20). Como podemos ver, o complemento de Pedro completa o substantivo 

abstrato, inclinação.  

Vale destacar a terceira diferença, o Complemento Necessário do Apelativo 

não pode se tornar em um adjetivo qualificativo, porém o Complemento Acidental do 

Apelativo “Póde-se em muitos casos converter o referido complemento em adjectivo 

qualificativo ou particípio”, exemplo: “Império do Brazil ou brazileiro” (BRANDÃO, 

1888, p.20). Diante disso, o complemento do Brazil, o qual se refere ao Império, 

pode transforma-se no adjetivo qualificativo brasileiro.  
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Assim, por meio dessas três dicas abordadas pelo autor, acreditamos ser 

possível identificar quando o Complemento do Apelativo será Necessário ou 

Acidental. 

Em síntese, ao falar dos Complementos Necessários referentes ao nome 

(Complemento Necessário do Apelativo; Complemento Necessário do Adjetivo 

Qualificativo e Complemento Necessário do Advérbio), Brandão apresenta-os como 

essenciais para a compreensão da proposição, o que justifica serem chamados de 

Necessários. 

Por fim, procuramos, neste item, aplicar o segundo princípio de Koerner 

(1996), o da Imanência, por meio da obra de Brandão (1888), mantendo-nos fiéis ao 

conhecimento gramatical do período. Prosseguindo, focalizaremos, no tópico a 

seguir, o terceiro e último princípio, o da Adequação, no qual, como historiógrafos, 

iremos nos aventurar nas terminologias e conceitos (sintáticos) abordados, tendo em 

vista as continuidades e descontinuidades de teorias gramaticais entre Brandão 

(1888) e Kury (1999), autores que fundamentam a nossa pesquisa. 

 

 

3.2 Adequação: Syntaxe e Construcção da Lingua Portugueza, de Thomaz da 

Silva Brandão (1888), e Novas Lições de Análise Sintática, de Adriano da Gama 

Kury (1999)  

 

Neste tópico, faremos uma análise comparativa da obra de Brandão (1888) 

com a obra de Kury (1999), levando em conta os aspectos de continuidades e 

descontinuidades abordados por Swiggers (2013, p.47). Em virtude disso, 

mostraremos o que Brandão e Kury têm em comum ou não no que diz respeito ao 

estudo sintático da Língua Portuguesa, sobretudo, do Complemento Nominal. 

Antes de adentrarmos nas análises comparativas das obras, apresentaremos 

uma breve biografia de Adriano da Gama Kury. Ele nasceu no dia 25 de abril, em 

Sena Madureira (Acre). Tornou-se professor graduado pela Faculdade Nacional de 

Filosofia, trabalhando com o Mestre Aurélio Buarque de Holanda e foi professor na 

UnB, além de ter trabalhado como professor no curso intensivo de filologia românica 

da Faculdade Católica de Filosofia de Salvador (Bahia). Dentre suas principais 

obras, estão: Gramática Objetiva, 2 volumes (1976); Ortografia, Pontuação, Crase 
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(1982); Novas Lições de Análise Sintática (1985); Sobre o Pré-Modernismo (1988); 

1000 Perguntas de Português. Colaboração (1989). 

Após essas breves considerações, aplicaremos os aspectos desta pesquisa, 

relacionando-os com obra de Brandão e de Kury, a saber: o primeiro aspecto será o 

Prefácio; o segundo, a Organização da Obra; o terceiro, as concepções de 

Língua, Linguagem e Gramática; o quarto, o Complemento Nominal.  

 

 

3.2.1 Primeiro aspecto: Prefácio 

 

Para este aspecto, Kury apresenta a Advertência, tal nome já nos chama 

atenção, porque, a princípio, o autor demonstra o propósito de sua obra, que é 

mostrar e tentar solucionar problemas sintáticos. Desse modo, ele adverte: 

 

Ao receber da Editora Ática o convite para republicar minhas Lições de 
Análise Sintática, há vários anos esgotados (e não reeditadas, a despeito da 
vontade do autor), não hesitei quanto ao caminho a seguir: decidi manter, 
no seu cerne, a estrutura desse trabalho, que tão útil se revelou nas 
sucessivas edições, e que vinha sendo em vão procurado, especialmente 
por estudantes de Letras, convidados a comparar um método 
pejorativamente rotulado de “tradicional” com as novidades da moda 
(KURY, 1999, p.5, grifo nosso). 

 

Claramente, percebemos que o objetivo de sua obra consiste em trazer novas 

lições à sintaxe sendo direcionadas a um público específico, estudantes de Letras, 

àqueles que se interessam por aprofundarem seus conhecimentos gramaticais. O 

linguista não para por aqui, porém polemiza mais ao dizer que: 

 

Quanto à terminologia, coincide, grosso modo, com a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, que, velha embora 25 anos, e necessitando de 
reforma, ainda se presta razoavelmente, no seu conjunto, ao uso prático. Se 
dela por vezes me afasto, nisso não vai indisciplina nem sede de 
originalidade, mas a convicção doutrinária, da qual não abdico, e a 
necessidade mesma da exposição (KURY, 1999, p.5-7). 
 

 

Kury faz crítica à Nomenclatura Gramatical Brasileira dizendo que esta 

precisa de uma reforma, “velha embora 25 anos”. Semelhante a Brandão (1888, p. 

VI) quando afirma, em sua Advertencia, que “na composição da presente obra foi 

nosso intento preencher a lacuna, há muito sentida no estudo da lingua patria, de 
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uma exposição completa das regras da syntaxe e construcção”, sendo estas 

“abonadas por nossos clássicos, antigos e modernos”.  

Os autores, também, desafiam seus leitores/colegas ao fazerem 

considerações sobre seus livros. Dessa forma, Kury (1999, p.5-6) assegura que “Se 

com isso tornei estas Novas Lições ainda mais prestantes que as antigas, só os 

usuários do livro poderão dizê-lo” e acrescenta ainda: “Espero de bom grado, a 

crítica dos colegas e dos usuários, responsável pelo reexame a que procedi de 

muitos pontos controversos desse campo movediço da análise sintática”. Não 

diferente de Brandão (1888, p.VI) ao declarar que “Se o conseguimos ou não, 

decidirão os entendidos em matéria de grammatica”. Ambos terminam suas 

Advertências com a cidade e a data. A única descontinuidade que há, neste aspecto, 

é que Brandão (1888, p.VII), além de apresentar a Advertência em sua obra, traz a 

“Introducção” também, em que expõe e explicita a divisão de sua obra, “syntaxe” e 

“construcção”. Ao contrário de Kury, o qual já começa com o primeiro capítulo de 

sua obra.  

Diante dos fatos citados, vê-se que Brandão e Kury, mesmo em um período 

de cem anos que os distancia, seguem com o mesmo intuito, que é preencher 

algumas lacunas no estudo da Sintaxe, que não podem passar sem serem vistas, 

necessitando, urgentemente, de uma revisão, de uma mudança. Eles não somente 

faz menção à importância da mudança, como também apresentam soluções para 

tais problemas gramaticais. 

 

 

3.2.2 Segundo aspecto: Organização da Obra 

 

 A obra Novas Lições de Análise Sintática, de Adriano da Gama Kury (1999), 

possui 207 páginas, divididas em 4 capítulos. Sendo que o primeiro trabalha as 

“Noções básicas preliminares” acerca da Sintaxe; o segundo, o “período simples”; o 

terceiro, o “período composto”; o quarto, os “problemas e fatos sintáticos de 

interesse para a análise”. Segue, abaixo, o sumário original para constatação: 
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                                                                            (KURY, 1999, p.4). 

 

No primeiro capítulo, Noções básicas preliminares, o linguista começa 

conceituando o sintagma, conforme a seguir: 

 

SINTAGMA é palavra criada por F. de Saussure [...] para designar dois 
elementos consecutivos, um dos quais é o DETERMINADO (principal) e o 
outro o DETERMINANTE (subordinado). Há, portanto, uma relação 
necessária de subordinação entre os dois (KURY, 1999, p.9).  
 

 

 Como podemos ver, Kury assegura que o sintagma foi uma palavra criada por 

Saussure para abordar dois elementos, o determinado (principal) e determinante 

(subordinado), entretanto o autor observa que: 

 

Embora Saussure estenda o conceito de sintagma à Morfologia (reler, por 
exemplo, forma-se o determinado ler e do determinante re-), aqui só o 
empregamos no campo da Sintaxe. 
Estendem muitos, hoje em dia, na esteira de Noam Chomsky, o uso do 
termo sintagma, que aqui só se utiliza no sentido saussuriano (KURY, 1999, 
p.9). 
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 Tomando como base a citação, podemos afirmar que, dentre os autores que 

influenciaram Kury, está Saussure. Isso é deixado claro pelo autor na explicitação do 

sintagma. Desse modo, Saussure estendeu o sintagma relacionado à Morfologia, 

porém Kury aplica-o à Sintaxe apenas. 

 Para tanto, o sintagma é, por excelência, “a ORAÇÃO típica composta de 

SUJEITO (o determinado) e o PREDICADO (o determinante). Comprovemos: 

 

DETERMINADO (SUJEITO)           DETERMINANTE (PREDICADO) 
1) Vênus                                                 cintila. 
2) O planeta Vênus                                  cintila no céu. 
3) O céu                                                  está límpido. 
4) O cavalo                                              é um animal útil ao homem. 
5) O cavalo e o boi                           são animais úteis ao homem.          
(KURY, 1888, p.9-10). 

 

 Essa oração composta por sujeito (determinado) e predicado (determinante) é 

apresentada por Kury (1999, p.10) como sintagma oracional, mas adverte ele que 

há, também, o suboracional, aquele que “corresponde a uma parte da oração, 

quando o sujeito ou o predicado, ou seus adjuntos ou complementos são 

complexos”. Exemplo: 

 
DETERMINANTE                                             DETERMINADO 
O                                                                            planeta 
Vênus                                                                     planeta 
no céu                                                                    cintila 
no                                                                          céu 
o                                                                                 céu (KURY, 1999, p.10).           
                                    

 Sendo assim, diferente do sintagma oracional, o sintagma suboracional, como 

o próprio nome sugere, separa os adjuntos e os complementos do sujeito e 

predicado. No entanto, Kury (1888, p.10) apresenta-nos mais um tipo de sintagma, o 

superoracional, “em que a oração subordinada funciona como determinante, e a 

principal como determinado”, como: “Quando o céu está límpido / vemos mais 

estrelas”. 

 Nesse mesmo capítulo, além do sintagma, é mostrada, também, a sequência. 

Quanto a isso, define o autor que “nem todos os termos consecutivos apresentam 

entre si uma relação sintagmática, subordinativa: “Quando a combinação cria uma 

mera coordenação entre os elementos, tem-se, ao contrário, uma seqüência”. 

(KURY, 1999, p.11). Também, a sequência contém hierarquias de formação: 1. 

Sequência suboracional – quando ocorrem os termos compostos (sujeito, 
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complementos, adjuntos) coordenados entre si, a saber: “Toda verdade nova 

desperta a desconfiança, o despeito e a inimizade”, temos assim: Determinado: 

desperta / Determinante: a desconfiança, o despeito, a inimizade (sequência). 2. 

Sequência superoracional – quando duas ou mais oração são coordenadas entre si, 

exemplo: “Pede a Deus que te proteja / e que dê vida a teus pais.” Partindo disso, as 

duas orações que estão como objeto direto do verbo pedir representam a sequência. 

 Em virtude disso, é evidente a descontinuidade de Brandão e Kury, fato que 

se dá por não haver, ainda, tal abordagem no século XIX. Entretanto, os dois, antes 

de entrarem no primeiro capítulo, seguem a mesma linha de raciocínio quando 

fazem uma introdução demonstrando o que é sintaxe ou análise sintática, como 

podemos constatar por meio de Kury: 

 

 A ANÁLISE SINTÁTICA decompõe os elementos componentes (sintagmas) 
da “frase”, examina a sua estrutura: divide um “período” nas “orações” que o 
compõem, e cada oração nos seus termos (essenciais, integrantes e 
acessórios).  A análise sintática serve para tornar “claras e racionalmente 
perceptíveis as relações entre os membros da frase” (sua concordância, sua 
regência, sua colocação); serve, mais, como elemento de verificação da boa 
construção de uma frase: “a análise lhe revelará o ponto fraco, a estrutura 
mal urdida”; permite, ainda, racionalizar a pontuação (KURY, 1999, p.13). 

 

  O linguista esclarece que a análise sintática divide os elementos (sintagmas), 

avalia a estrutura, considerando os termos essenciais, integrantes e acessórios. E, 

mais que isso, ela está ligada aos fatores de concordância, regência e colocação, o 

que contribui para a percepção de uma boa elaboração de frase, mostrando-nos 

onde se encontram os erros de uma má estrutura, e, além disso, conhecimento 

acerca da pontuação, uma vez que o seu uso diz respeito ao entendimento, 

sobretudo, sintático. 

 Em partida e contrapartida, temos o conceito de Brandão que, para começar, 

não usa o termo “análise sintática”, mas sintaxe apenas e prescreve como: 

 

 

 

 

 

  

          (BRANDÃO, 1888, p.VII). 
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 Diante da citação, Kury e Brandão aproximam-se em muitas definições, e 

algumas divergências estão em nomenclatura apenas, por exemplo, ao falar de 

análise sintática, Brandão usa o termo proposição; já Kury usa oração, mas com o 

mesmo sentido. Outro ponto em comum é que ambos falam sobre regência e 

concordância. A esse respeito, define Brandão (1888, p.VII), a “syntaxe é de 

regencia ou de concordancia por serem de determinação ou de conveniencia as 

relações que as palavras têm entre si”.  

 Após isso, Kury entra no segundo capítulo, o período simples – A oração 

independente absoluta, apresentando, a princípio, o tópico Termos essenciais: 

sujeito e predicado. Para o sujeito, Kury (1999, p.20-24) define-o como “o termo 

que exprime o ser de quem se diz alguma coisa: “A chuva cai””. E o classifica de 

cinco modos: 1) Sujeito simples – aquele que possui um núcleo apenas (substantivo, 

equivalente, ou pronome), ex.: “Amanhã é feriado nacional”; 2) sujeito composto – 

aquele que possui mais de um núcleo, ex.: “Deus e tu são testemunhas”; 3) sujeito 

oculto ou elíptico – quando não há necessidade de explicar o sujeito da oração, ex.: 

“Estou sozinho”; 4) Sujeito indeterminado – Quando não se pode, nem pretende 

apresentar o sujeito de uma oração, seu verbo está na 3.ª pessoa do plural ou na 3.ª 

pessoa do singular + pronome se, ex.: “Pediram silêncio”. / “Não se progride sem 

esforço”; 5) Oração sem sujeito – é um caso distinto, ocorre quando, na oração, não 

há sujeito, ocorre com verbos com fenômenos da natureza ou com o verbo haver 

com o sentido de existir, ex.: “Há uma gota de sangue em cada poema”.  

 Nesse sentido, segue Brandão (1888, p.11-17) com suas continuidades e 

descontinuidades. Em continuidade à abordagem de Kury, Brandão explicita o 

sujeito como “aquillo de que se affirma ou nega alguma cousa”, mas, em 

descontinuidade, os classifica de dois modos apenas, a saber: 1) Sujeito simples – 

Tem um só ser ou seres em coletividade, ex.: “A sciencia é uma riqueza” / “As 

estrellas são innumeraveis”; 2) Sujeito composto – Exprime seres distintos, ex.: “O 

sol e a lua são brilhantes”.  Então, os dois tipos de sujeito apresentados por Brandão 

seguem os mesmos conceitos de Kury. No que se refere ao sujeito simples, os 

autores assemelham-se, só Brandão que toma um maior cuidado ao acrescentar 

que o sujeito simples pode se apresentar, além de um só ser, como “seres em 

coletividade”, isso já tira a dúvida do leitor ao achar que, quando o sujeito está no 

“plural”, pode ser composto e não simples. Brandão, sem dúvidas, é um autor 

peculiar, superando seus autores contemporâneos, e, até mesmo, os atuais.  
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 Em relação ao Predicado, explica Kury (1999, p.26), “À exceção do vocativo, 

tudo o que, na oração bimembre, não é sujeito ou não está no sujeito constitui o 

PREDICADO, termo que contém a informação nova para o ouvinte”, e segue sua 

classificação: 1) Nominal – quando a declaração se dá sobre o sujeito – se 

verdadeiro predicado – está no nome (adjetivo, locução adjetiva, substantivo ou 

equivalente) ou pronome, que se chama PREDICATIVO, este é ligado ao sujeito por 

um verbo sem significação (verbo de ligação), ex.: “O mistério é o ENCANTO da 

vida”; 2) Verbal – quando se tem como núcleo um verbo de significação, ex.: “Ia eu 

ANDANDO pelas alamedas”; 3) Verbonominal – quando acontece o predicado misto, 

um verbo e um nome predicativo, ex.: “Ela CHEGAVA sempre ATRASADA”. 

 Enquanto Kury fala que os termos essenciais da oração são o sujeito e o 

predicado, Brandão (1888, p.2) faz uma divisão e traz como essenciais: o sujeito, o 

verbo ou nexo e atributo ou predicado. Ora, é perceptível aqui que ele faz uma 

separação entre verbo (nexo) e atributo (predicado), vejamos: “[...] verbo é o nexo 

que liga o attributo ao sujeito, e attributo, aquilo que se afirma ou nega do sujeito”, 

ex.: “Antonio é rico” (verbo é; attributo rico). Além disso, o gramático apresenta a 

seguinte oração, “Antonio dormiu”, para explicar o verbo e o atributo, destacando 

que: 

[...] Porém na proposição, Antonio dormiu, Já não ha a mesma facilidade e, 
porque não é possivel separar do respectivo verbo o attributo n´elle contido, 
e seria um contrasenso dizer Antonio foi dormente ou dormidor. Demais o 
verbo ser nem sempre se emprega como attributo, como veremos em logar 
proprio. (BRANDÃO, 1888, p.2). 

 

 Vejam que não tem cabimento considerar como essenciais, além do sujeito, o 

verbo ou nexo e o atributo ou predicado, de modo que existem orações verbais 

apenas e outras nominais. Porquanto, como já mencionamos que Brandão é um 

gramático muito além de sua época, ele faz severas críticas quanto a isso e 

apresenta a solução quando adverte que: 
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(BRANDÃO, 1888, p.2-3). 

  

 Podemos, em meio aos fatos, dizer que o autor trouxe inovações significativas 

ao ensino da sintaxe ao focalizar o verbo e o nome como partes essenciais da 

oração, porém tomando o cuidado de mostrar as três formas de como a oração 

(proposição) se apresenta, sendo estas, de fato, essenciais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.3). 
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 Em suma, segundo o autor, há orações com sujeito e atributo; com sujeito e 

verbo apenas e com sujeito verbos e complementos. E, com isso, mostra-nos que há 

predicados verbais e nominais. 

 Após apresentarem a noção de período simples, Brandão e Kury passam 

para o período composto. Kury (1999, p.62-63) começa definindo período composto 

como “formado de mais de uma oração”, sendo: 1) Período composto por 

coordenação – quando todas as orações são independentes, podendo cada uma 

formar um período, ex.: “Aqui estou, aqui vivo, aqui morrerei”. 2) Período composto 

por subordinação – quando há uma oração principal e uma ou mais dependentes, 

ex.: “Alma minha gentil [que te partiste] / Tão cedo desta vida descontente, / 

Repousas lá no céu eternamente / E viva eu cá na terra sempre triste.” 3) Período 

misto – quando ocorrem, no período, orações do mesmo valor, coordenadas e 

subordinadas, ex.: “Minha terra tem palmeiras, [Onde canta o sabiá]; / As aves [que 

aqui gorjeiam] Não gorjeiam [como lá].” 

 Igual a Kury, Brandão (1888, p.86) conceitua o período composto, ele “póde 

constar de dous, tres e quatro membros, e denomina-se então dicólos, tricólos e 

tetracólos ou bimembre, trimembre e quadrimembre”, ex.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.87). 
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 O primeiro exemplo é dicólos; o segundo, tricólos; o terceiro, tetracólos. 

Vejam que o autor separa os períodos, para melhor explicitação, com ponto e 

vírgula. Além de quatro períodos, Brandão (1888, p.87) cita os que se apresentam 

com mais de quatro períodos, chamados de “polycólos ou multimembre”, exemplo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.87-88). 

 

 Após isso é que Brandão (1888, p.88) fala da classificação do período que, 

em descontinuidade com Kury, são quatro: 1) De membros incomplexos contituidos 

por proposições independentes, ex.: “Despiram-se as arvores, nublou-se o céo, 

esfusiavam as ventanias de novembro, toldou-se o crystal do Cavado, encharcaram-

se as várzeas marginaes dos ribeiros”. 2) De membros complexos independentes, 

ex.: “O P. Antonio Vieira já nada tinha que fazer em Roma; a sua vaidade devia estar 

satisfeita com as grandes estimações de que fôra constante objecto n‟aquella côrte; 

e as pretenções que levara não lhe podiam medrar, além do que já havemos 

referido”. 3) De membros dependentes de uma conclusão final, ex.: 

 

 O braço poderoso que fez erguer de arruinados casebres um theatro, cujo 
peristilo modesto abona a architectura economica de há cem annos, a 
vontade soberana que moveu o senado portuense a contribuir com o 
maximo das  despezas para uma innovação, que devia ser medianamente 
sympathica aos laboriosos mercadores e industriaes da cidade do trabalho, 
era um só homem, um dos maiores vultos d‟aquela época (BRANDÃO, 
1888, p.88-89). 
 
 

 E, por último, o 4) Combinando os três modos precedentes, ex.: 
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(BRANDÃO, 1888, p.89). 

 

 Para tanto, temos, de acordo com o gramático, o período corrente no primeiro 

exemplo; o período acidentado no segundo; o período de conclusão no terceiro e, 

por fim, o período misto no terceiro. Desse modo, fazendo a comparação entre 

Brandão e Kury, podemos afirmar que aquele acrescenta mais um período, o “De 

membros complexos independentes de uma conclusão final”; enquanto Kury o 

considera como parte do “Período composto por coordenação”. No que diz respeito 

aos demais períodos, estes estão em continuidade, só com uma pequena diferença 

de nomenclatura.  

 Por último, para finalizar sua obra, Kury (1999, p.110) discorre sobre 

“Problemas e fatos sintáticos de interesse para analisar”; já Brandão (1888, p.225) 

dedica-se à segunda parte de sua obra, a “Construção”, a qual investiga a parte 

adornada, ou seja, os diversos modos de colocar as palavras e meios de tornar a 

frase mais harmônica (figuras de linguagem). Ao término, os dois autores 

apresentam os “Apêndices” com o intuito de fixar melhor o conteúdo sintático. 

 

3.2.3 Terceiro aspecto: Concepção de Língua, Linguagem e Gramática 

 

A primeira vez que Kury cita a palavra “língua” é quando discorre da “Voz 

passiva pronominal (ou sintética), e a define: 

 

Quando, numa oração na voz ativa com verbo transitivo direto, o agente (o 
sujeito) é indeterminado, e o paciente (objeto direto é um ser inanimado, 
incapaz de praticar a ação expressa pelo verbo, nossa língua admite, além 
da voz passiva composta, com auxiliar, outra construção, sintética, em que 
à forma do verbo na voz ativa se acrescenta, para indicar passividade, o 
pronome se (KURY, 1999, p.35, grifo nosso). 
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É perceptível a língua sendo apontada como individual, de uma certa 

comunidade, nesse caso, a nossa (brasileira). Mais uma vez, isso é comprovado ao 

dizer que “Na evolução da língua, entretanto, passou a usar-se, extensivamente, 

com todos os tipos de verbos principais [...]” (KURY, 1999, p.36). Um dado 

importante é analisado aqui, que é o fato de a língua ser um organismo vivo, por 

isso, está em constante evolução, o que comprova a razão de ser social, 

caracterizando, dessa maneira, um determinado povo, o que a caracteriza como 

individual e não universal, pois cada povo tem suas particularidades. Seguindo esse 

mesmo enfoque, Brandão (1888, p.V, grifo nosso) fala da lacuna que precisa ser 

preenchida no “estudo da lingua patria, de uma exposição completa das regras da 

syntaxe e construcção, abonadas por nossos classicos, antigos e modernos”. Isso 

mostra, mais uma vez, a língua retratada como individual, capaz de identificar uma 

dada comunidade.  

Em se tratando do conceito de linguagem, ele é mencionado por Kury no 

tópico “Frase, oração e período” ao declara que “[...] Na linguagem oral, cada frase 

possui uma melodia, um ritmo, uma entoação peculiar que a escrita procura sugerir 

por meio de sinais de pontuação [...]” (KURY, 1999, p.13, grifo nosso). Tem-se o 

tratamento da linguagem como oral e escrita, demonstrando, assim, suas 

particularidades. O que significa que ela é um sistema pelo qual o homem se 

comunica, seja a partir de fala, escrita, gestos. Além disso, o linguista descreve a 

linguagem ao dissertar que há “Construções Que Contrariam A Norma Vigente Na 

Boa Linguagem Literária” (KURY, 1999, p.38, grifo nosso).  

Por conseguinte, Brandão só expõe a questão da linguagem quando cita a 

segunda parte de sua pesquisa, a Construção, tendo em vista que focaliza a parte 

configurada. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.VIII). 
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Logo, a linguagem, segundo o autor, relaciona-se com a parte ornada da 

gramática, isto é, como ele mesmo afirma, a parte não “correta”. Tal enfoque é 

compreendido quando Brandão (1888, p.309) faz a apresentação dos “Vícios de 

linguagem”. Ainda, retratando o fator figurado, a linguagem é entendida como 

linguagem poética: 

 

 

 

 

 

 

(BRANDÃO, 1888, p.308). 

 

Constata-se que Kury e Brandão, mais um vez, estão em continuidade, em 

virtude de mostrar-nos a linguagem relacionada ao fator poético. 

Ao adentrarmos, agora, na definição de gramática, os dois autores não 

trazem um conceito para a mesma, porque as suas obras não são gramáticas, mas 

um estudo destas. Entretanto, por ser um estudo gramatical, e que confronta a 

gramática tradicional, tanto Kury quanto Brandão se utilizam dela para explicarem 

suas ousadas análises sintáticas. Para efeito, Kury (1999, p.32, grifo), ao trabalhar 

com o verbo transitivo, apresenta o termo gramática ao declarar que “chama-se na 

gramática tradicional „verbo transitivo‟ a qualquer verbo que é comumente seguido 

de um objeto direto, como tomar, comprar, trazer, etc”. E, com o mesmo 

consentimento, Brandão (1888, p.VI, grifo nosso) que produz sua obra com o 

objetivo de “preencher a lacuna” sintática, e desafia: “Se o conseguimos ou não, 

decidirão os entendidos em matéria de grammatica”.  

Portanto, concluídas as considerações gerais sobre a sintaxe nas obras de 

Brandão e Kury, passaremos, agora, para o último aspecto, Complemento Nominal. 

Focalizamos um aspecto só para este assunto por se tratar da temática da nossa 

pesquisa, o qual foi escolhido devido à exposição inovadora e necessária ao avanço 

do estudo da Sintaxe da Língua Portuguesa.  
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3.2.4 Quarto aspecto: Complemento Nominal 

 

 Este aspecto é de grande importância à nossa pesquisa, não 

desconsiderando os demais, é claro, porque tudo que foi exposto até aqui teve como 

principal objetivo explicar a concepção do Complemento Nominal sob uma 

perspectiva historiográfica. Assim, tal aspecto é um dos pontos primordiais para 

demonstrarmos e comprovarmos, por meio do Complemento Nominal, que há 

lacunas no estudo sintático da Língua Portuguesa e que, por meio desta exposição, 

precisam ser solucionadas. De certo, há uma falha tão grande na abordagem 

tradicional do Complemento Nominal que este foi elencado por nós como o termo 

culminante do nosso trabalho, falha esta vista tanto por Brandão em pleno século 

XIX; como por Kury, século XX. Abaixo, seguem as devidas considerações. 

Diante disso, Kury, antes de conceituar o Complemento Nominal, para uma 

melhor explanação, afirma que: 

 

Sabemos que há verbos cuja idéia, em princípio, só se completa com a 
adjunção de um objeto direto (fazer, vender), de um objeto indireto 
(pertencer a, servir-se de, crer em, concordar com) ou de um complemento 
adverbial de lugar (ir a, vir de, ficar em): são verbos de significação relativa, 
de predicação incompleta (KURY, 1999, p.51). 

 

 Nesse sentido, há verbos que não possuem um sentido completo na oração, 

verbos chamados de transitivos, então, ao lado destes verbos, há alguns nomes (e 

advérbios) também, como bem define o autor: 

 

[...] existem igualmente certos nomes (e advérbios) com valor, em 
determinadas frases, por assim dizer transitivo, ou seja, relativo, incompleto 
em sua significação, pois a idéia que nos apresentam se oferece à nossa 
mente com um caráter de incompletação, como à espera de um 
complemento (KURY, 1999, p.51). 

 

Isso reafirma o que foi dito anteriormente, pois, assim com há verbos que 

exigem um complemento para sua significação, há, também, nomes (e advérbios) 

que necessitam de um complemento para terem sentidos, sendo, portanto, “o 

complemento dessas palavras transitivas (nomes e advérbios), obrigatoriamente 

preposicionado, que recebe o nome de COMPLEMENTO NOMINAL”. Comparemos 

estas orações:  
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1. a) vender mercadorias 
                  (obj. dir.) 
b) venda de mercadorias;  
 
2. a) Creio em você 
                     (obj. ind.) 
 
b) minha crença em você; 
                           (obj. ind.) 
 
3. a) Referi-me a esse fato. 
                       (obj. ind.) 
 
b) referente       
    relativo  
    referência                    a esse fato; 
    Com relação              (compl. Nom.) 
    Relativamente 
 
4. a) Estive no Nordeste. 
                       (compl. Adv. de lugar) 
 
b) Minha estada no Nordeste. 
                      (compl. nom. adverbial) (KURY, 1999, p.53). 

 

Como podemos perceber, o Complemento Nominal provém da construção de: 

1) Verbos transitivos diretos – e este chama-nos atenção pelo fato de, antes do 

processo de nominalização13 (deverbal), o complemento não exige uma preposição 

pelo motivo de o verbo ser transitivo direto, porém, ao passar para Nominal, este 

exigirá a preposição, como: “Vender mercadorias” (vender – verbo transitivo direto; 

mercadorias – objeto direto (sem preposição) / “Venda de mercadorias” (venda – 

nome; de mercadorias – complemento nominal (com preposição). 2) Verbos 

transitivos indiretos, exemplo: “Creio em você” (Creio – verbo transitivo indireto; 

em você – objeto indireto). 3) Advérbios, exemplo: “Relativamente a esse fato” 

(Relativamente – Advérbio = ao nome relativo; a esse fato – complemento nominal). 

4) Complemento adverbial de lugar, como: “Estive no Nordeste” (Estive – verbo 

Transitivo Adverbial; no nordeste – complemento adverbial de lugar) / “Minha estada 

no Nordeste” (estada – Nome; no Nordeste – complemento nominal adverbial). Para 

esta última construção, cabe um maior aprofundamento, em virtude de fundamentar 

                                                             
13 Nominalização é a transformação de determinadas classes em substantivos e adjetivos. A 

nominalização é uma das caras da gramaticalização.  
Substantivos que resultaram da nominalização de verbos documentam os seguintes passos, sendo 
de se notar que o mesmo ocorre com os advérbios: 
[...] (2) Apagamento do morfema de infinitivo e adição de sufixos derivacionais que denotam  

(i) Ação ou resultado: -ada (chegar → chegada); -ança (vingar → vingança); -ância (tolerar 
→ tolerância; -ença (crer → crença); -ência (concorrer → concorrência) [...] (CASTILHO, 
2014, p.457). 
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o nosso trabalho. Primeiramente, vamos apresentar o Verbo Transitivo Adverbial e o 

Complemento Adverbial abordados por Kury e Brandão, uma vez que são de suma 

relevância para atingirmos o ponto culminante acerca do Complemento Nominal. 

Com base nisso, Kury, de modo ousado e inovador, aponta os “verbos transitivos 

adverbiais”, e justifica que: 

 

Certos verbos de movimento ou de situação (como chegar, ir, partir, seguir, 
vir, voltar; estar, ficar, morar, etc.), quando pedem um COMPLEMENTO 
ADVERBIAL DE LUGAR que lhes integre o sentido, embora 
tradicionalmente classificados como intransitivos, devem ser considerados 
transitivos, desde que se entenda por TRANSITIVIDADE a necessidade de 
um complemento “que vem acabar uma idéia insuficiente em si mesma” 
(KURY, 1999, p.32). 

 

 Para Kury, alguns verbos que indicam movimento e situação exigem, para 

que seu sentido seja completo, um complemento, sendo este chamado de 

“Complemento Adverbial de Lugar”, por isso que o verbo é nomeado de “Verbo 

Transitivo Adverbial”, exemplos: “Ela IA à igreja todas as manhãs.” / “MORO no Rio 

de Janeiro”. / O presidente VOLTOU da China” (KURY, 1999, p.33). Com isso, 

surgem os seguintes questionamentos: Ela ia para onde? Moro onde? O presidente 

voltou de onde?. Ora, pode-se afirmar que os verbos, sem dúvidas, não possuem 

um sentido completo e, consequentemente, não podem, segundo a NGB 

(Nomenclatura Gramatical Brasileira), ser considerados verbos intransitivos, e, é 

evidente, que o termo que o completa não pode ser um Adjunto Adverbial de lugar, 

um termo acessório apenas. Destacando o último exemplo dado por Kury, “O 

presidente VOLTOU da China”, chamaríamos de verbo intransitivo se estivesse na 

seguinte construção: “O presidente FOI para China e VOLTOU”. Como a informação 

para onde foi já nos foi dada anteriormente, o verbo VOLTAR, nesse caso 

específico, é considerado intransitivo. 

  Com isso, Kury cita autores contemporâneos que têm incluído esses verbos 

entre os intransitivos, a saber: 

 

José Oiticica os denomina “verbos adverbiados”; Rocha Lima lhes chama 
“transitivos circunstanciais”; Evanildo Bechara sugere o nome “transitivos 
adverbiais”, observando que, numa oração como “Irei à cidade.”, à cidade é 
COMPLEMENTO, e não ADJUNTO”. Antenor Nascente, embora os inclua 
entre os intransitivos, adverte: “Tratando-se de verbos intransitivos de 
movimento, o complemento de direção não pode ser considerado elemento 
meramente acessório” (KURY, 1999, p.33). 
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 Em meio a isso, temos, mais uma vez, uma lista de autores citados por Kury, 

mostrando-nos que, em sua obra, sofreu influência de José Oiticica; Rocha Lima; 

Evanildo Bechara; Antenor Nascente. 

 Salienta-se que, não diferente de Kury, Brandão, em pleno século XIX, faz 

menção sobre o complemento adverbial ao denotar sobre o “complemento 

necessário” e o “complemento acidental”, confirmemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (BRANDÃO, 1888, p.18). 

 

 Partindo disso, o gramático faz menção a dois tipos de complementos, o 

necessário e o acidental. Este, por um lado, é necessário, porque, como o próprio 

nome sugere, faz-se essencial para a compreensão da oração. Aquele, por outro 

lado, é acidental, pois não é obrigatório para que o enunciado seja entendido, por 

isso, acrescentado, incidentemente, a um verbo. Destarte, é em meio a isso que 

Brandão (1888, p.22-23) retrata do “Complemento Necessário do Verbo Relativo, e 

assegura que ele “exprime tambem relações differentes, e é acompanhado de 
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diversas preposições, sendo as mais frequentes a, de e para”, exemplo: “Vieram 

para o Brazil”. Dessa forma, Vieram é chamado de “Antecedente” e o termo para o 

Brasil, de “Complemento Necessário do Verbo Relativo”. Recebe este nome por 

conta do verbo ter uma relação necessária com o complemento.  

 Nesse sentido, mais uma vez, Brandão e Kury aproximam-se da mesma linha 

de raciocínio ao mencionarem um assunto gramatical tão peculiar e pertinente, só 

que, apenas, com nomes diferentes. Assim, na frase “Vieram para o Brasil”, 

Brandão, por um lado, analisa-a como: Vieram é chamado de “antecedente”; para o 

Brasil é o “Complemento Necessário do Verbo Relativo”. Kury, por outro lado, diz 

que Vieram é o “Verbo Transitivo Adverbial”; para o Brasil é chamado de 

“Complemento Adverbial”. Em suma, para eles as partes da oração possuem o 

mesmo sentido, porém com nomenclaturas distintas.  

Após a exposição do “Verbo Transitivo Adverbial” e do “Complemento 

Adverbial” tratados por Kury, podemos desenvolver, de forma mais explicitada, o 

“Complemento Nominal Adverbial”. Termos estes que, ainda, não são reconhecidos 

pela NGB. Quanto a isso, Kury (1999, p.51), ao explicar o Complemento Nominal, 

justifica que há certos verbos que só adquirem um sentido completo com a 

necessidade de um objeto direto, de um objeto indireto ou “de um complemento 

adverbial de lugar (ir a, vir de, ficar em): são verbos de significação relativa, de 

predicação incompleta”.  

Por conseguinte, o Complemento Nominal Adverbial virá da construção de um 

Complemento Adverbial de Lugar, vejamos o exemplo: “Estive no Nordeste” (KURY, 

1999, p.52). Segundo a Gramática Tradicional, o verbo Estive é intransitivo e, 

posteriormente, o termo no Nordeste é um Adjunto Adverbial de Lugar. No entanto, 

não há como aceitarmos que este termo seja, meramente, acessório, afinal, se 

pararmos a oração no verbo, surge a indagação: Estive onde? Então, a resposta e 

complemento: No Nordeste. Este não perderá o sentido de indicar uma circunstância 

ao verbo, por isso, continuará “adverbial”, mas, agora, torna-se um termo necessário 

para dar significância ao verbo, dessa forma, sai dos Termos Acessórios da Oração 

e entra nos Termos Integrantes, por visar isso é que adquire o nome de 

“Complemento Adverbial de Lugar”, em virtude de completar um verbo, e por este 

exigir tal complemento, é que acaba sendo denominado de “Verbo Transitivo 

Adverbial”. Diante dos conceitos mencionados, entramos, de fato, no ponto 

culminante da nossa pesquisa – Complemento Nominal Adverbial –, o qual surge da 
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construção do Verbo Transitivo Adverbial  X Complemento Adverbial de lugar, 

exemplo: “Estada no Nordeste” (KURY, 1999, p.52).  Processo este de 

“Nominalização” que teve, como origem já mostrado acima, a oração “Estive no 

Nordeste”. Temos, assim, a seguinte análise sintática: 

 

1) Estive no Nordeste.                               2) Estada no Nordeste. 

 

   Verbo Transitivo Adverbial     Complemento Adverbial de lugar                        Nome     Complemento Nominal Adverbial 

 

 Vemos, agora, como há uma sintonia na análise sintática, pois o que antes 

era um termo integrante continua sendo, após o processo de nominalização, um 

termo integrante, o que não ocorre na análise tradicional, comprovemos: 

 

1) Estive no Nordeste.                               2) Estada no Nordeste. 

 

   Verbo Intransitivo     Adjunto Adverbial de lugar                                          Nome          Complemento Nominal 

 

 Em meio a isso, surge o nosso questionamento: como é possível um termo 

acessório transformar-se, no processo de nominalização, um termo integrante? Este 

resultado não faz sentido. Portanto, afirmamos e comprovamos, por meio dos 

exemplos acima, que tal falha sintática ocorre devido ao erro de análise feito na 

oração que dá origem ao processo de nominalização.  

Em continuidade a Kury, temos, mais uma vez, Brandão (1888, p.19), quando 

este caracteriza o COMPLEMENTO NECESSÁRIO DO APELATIVO e exemplifica: 

“O seu ingresso na academia”. Para explicação, o gramático afirma que “[...] o 

complemento do substantivo ingresso exprime uma circumstancia de logar onde”. 

Esta justificativa de Brandão é bastante pertinente, porque ele deixa bem claro que o 

complemento traz um valor significativo ao nome, valor este de circunstância de 

lugar (onde?).  

Para tanto, partimos da abordagem do Complemento Adverbial para 

mostrarmos que, considerando o processo de nominalização, surge o Complemento 

Nominal Adverbial. Então, resumindo o que foi exposto aqui, apresentamos, 

também, um quadro comparativo: 
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Brandão (1888) 

 

Kury (1999) 

 

COMPLEMENTO NECESSÁRIO DO 

VERBO RELATIVO 

 

COMPLEMENTO ADVERBIAL 

 

Conceito 

 

É o que é exigido pela significação do 

verbo (antecedente), exprime relações, e 

é empregado sempre com um 

complemento regido de preposição. 

 

 

Conceito 

 

Certos verbos de movimento ou de 

situação (como chegar, ir, partir, seguir, 

vir, voltar; estar, ficar, morar etc.), 

quando pedem um COMPLEMENTO 

ADVERBIAL DE LUGAR que lhes 

integre o sentido, embora 

tradicionalmente classificados com 

Intransitivos, devem ser considerados 

transitivos, desde que se entenda por 

TRANSITIVIDADE a necessidade de um 

complemento que vem acabar uma idéia 

insuficiente em si mesma. Considerando 

esses motivos, incluímos entre os verbos 

transitivos os ADVERBIAIS. 

 

Classificação 

 

Direção: E‟ regido de para, se refere a 

um verbo cuja significação contenha 

uma Idea de direcção para algum termo, 

etc. 

Exemplo:  

«Vieram para o Brazil». 

 

 

Classificação 

 

Lugar aonde (direção): Voltou à casa 

paterna. 

Lugar donde (origem): Venho da 

cidade. 

Lugar para onde (situação): Vive no 

deserto. 

Lugar para onde (direção): Embarcou 

para a Europa. 
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Lugar por onde (passagem): 

Voltaremos pelo túnel. 

 

COMPLEMENTO NECESSÁRIO DO 

APELATIVO (QUE EXPRIME UMA 

CIRCUNSTÂNCIA DE LUGAR) 

 

COMPLEMENTO NOMINAL 

ADVERBIAL 

 

Conceito 

 

O complemento do substantivo ingresso 

exprime uma circumstancia de logar 

onde.  

 

Exemplo: O seu ingresso na academia. 

 

 

Conceito 

 

Ao lado do Complemento Adverbial de 

lugar, existem igualmente certos nomes 

com valor, em determinadas frases, por 

assim dizer transitivo, ou seja, relativo, 

incompleto em sua significação. 

 

Exemplos: a) Estive no Nordeste. 

                   b) Estada no Nordeste. 

 

 

 

Diante disso, podemos afirmar que o Complemento Adverbial está para o 

Verbo Transitivo Adverbial assim como Complemento Nominal Adverbial está 

para o Nome. Com isso, pretendemos solucionar a lacuna sintática acerca do 

Complemento Nominal e trazer novas contribuições ao ensino gramatical da Língua 

Portuguesa.  Por fim, concluída a análise das obras de Brandão (1888) e de Kury 

(1999) e, posteriormente, adequando-as, passaremos, agora, às Considerações 

Finais da nossa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Sintaxe da Língua Portuguesa é um assunto muito complexo, acreditamos 

que é por isso que há algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Foi partindo 

disso que surgiu o anseio por esta pesquisa, a considerar, sobretudo, o 

Complemento Nominal sob uma perspectiva historiográfica, tomando como corpus 

as obras de estudo gramatical Syntaxe e Construcção da Lingua Portugueza, de 

Thomaz da Silva Brandão (1888), e Novas Lições de Análise Sintática, de Adriano 

da Gama Kury (1999). Fundamentamo-nos na Historiografia Linguística, em 

especial, nos três princípios de Koerner (1996), a saber: o da Contextualização, que 

tratou do clima de opinião da época; o da Imanência, que estabeleceu um 

conhecimento tanto histórico quanto crítico, e o da Adequação, que trouxe uma 

aproximação do vocábulo técnico.  

 Os princípios de Koerner (1996) foram primordiais para nortearem este 

trabalho e ajudou-nos a respondermos o seguinte problema: como se deu o estudo 

da sintaxe para o processo de implementação da Língua Portuguesa da segunda 

metade do século XIX e XX, sobretudo, do Complemento Nominal, nos estudos de 

gramática de Thomaz da Silva Brandão (1888) e Adriano da Gama Kury (1999)? 

Para isso, foi levado em conta o percurso histórico do Complemento Nominal, 

tomando com base os conceitos que nossos autores selecionados discorreram em 

suas obras.  

 Sendo assim, tivemos o cuidado, como historiógrafos, de sermos fiéis às 

definições sobre o Complemento Nominal de cada período, por meio do uso correto 

da metalinguagem, como bem nos advertiu Koerner (2014, p.58) ao afirmar que há 

vários exemplos nos “relatos históricos modernos sobre as ideias dos séculos 

passados, em que ideias, conceitos e procedimentos foram mal compreendidos, 

deturpados, e distorcidos devido à falta de cuidado do autor no uso da 

„metalinguagem”. Em meio a isso, o escritor moderno precisa ter muito cuidado ao 

relatar sobre as teorias linguísticas do passado, porque, sem dúvidas, nosso maior 

desafio consistirá em torná-las acessíveis ao leitor moderno. 

As obras de Brandão e Kury foram elencadas por nós devido aos estudos 

ousados desses autores, que, mesmo com 100 anos de diferença, parecem viver na 

mesma época.  Para analisar nosso corpus, seguimos quatro aspectos: 1) Prefácio; 

2) Organização da Obra; 3) Concepções de Língua, Linguagem e Gramática e 
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4) Complemento Nominal. Convém salientarmos que nosso intuito não foi, em 

momento algum, criticar o estudo sintático abordado pela Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB), mas sim trazer reflexões e contribuições.  Diante disso, foi nosso 

objetivo geral explicar como seu deu o estudo da sintaxe, em particular, do 

Complemento Nominal, para o processo de implementação da Língua Portuguesa 

da segunda metade do século XIX, com Thomaz da Silva Brandão (1888), e do 

século XX, com Adriano da Gama Kury (1999). Acreditamos ter alcançado nosso 

objetivo quando mostramos concepções inovadoras sobre o Complemento Nominal. 

Este sendo denominado, nos casos de nominalização de Verbos Transitivos 

Adverbiais, como Complemento Nominal Adverbial, afinal, é contraditório um termo 

acessório se tornar em um termo integrante da oração.  

Para comprovação disso, constatamos que o erro está na origem da oração, 

ou seja, antes de transformá-la em Nominal. Ora, partindo da seguinte frase, “Estive 

no Nordeste”, como posso afirmar que o verbo Estive é intransitivo, de tal maneira 

que surge a indagação: “Estive onde?”. A resposta: No Nordeste. Necessitamos 

desta resposta para que a frase seja compreendida. Temos, porém, novos termos e 

sentidos, denominados, diferentemente, por Brandão e Kury, mas com a mesma 

significação. Por um lado, Brandão (1888, p.23) nomeia Estive de ANTECEDENTE, 

e no Nordeste, de COMPLEMENTO NECESSÁRIO DO VERBO RELATIVO. Por 

outro lado, Kury (1999, p.32) chama Estive de VERBO TRANSITIVO ADVERBIAL, e 

no Nordeste, de COMPLEMENTO ADVERBIAL DE LUGAR. Para tanto, os dois 

autores consideram o complemento necessário para dar sentido ao Verbo, isto é, 

seguem a mesma linha de raciocínio, só que com nomenclaturas diferentes penas. 

Logo, faz sentido, agora, dizer que o termo integrante (complemento adverbial) 

continua integrante no processo de nominalização (Complemento Nominal 

Adverbial), ao contrário do que a gramática tradicional apresenta. 

É nesse sentido, também, que Brandão e Kury, tratando do processo de 

nominalização, consideram o Complemento não como Nominal apenas, isso se dá 

porque o complemento não só completa o nome, mas dar-lhe um valor 

circunstancial, nesse caso, de lugar. Destarte, como resultado da nossa pesquisa, 

tendo em vista solucionar o problema sintático sobre o Complemento Nominal com 

valor Advérbio, chegamos à conclusão de que o Complemento Adverbial está para 

o Verbo Transitivo Adverbial assim como Complemento Nominal Adverbial está 
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para o Nome, como podemos comprovar por meio dos exemplos abaixo retratados 

por Kury (1999, p.52):  

 

1) Estive no Nordeste.                               2) Estada no Nordeste. 

 

   Verbo Transitivo Adverbial     Complemento Adverbial de lugar                        Nome            Complemento Nominal Adverbial 

 

Em relação ao Complemento Nominal com o valor de Advérbio, Brandão 

(1888) e Kury (1999) o consideraram com a mesma função sintática, mas com 

nomes distintos. O primeiro o chamou de COMPLEMENTO NECESSÁRIO DO 

APELATIVO (QUE EXPRIME UMA CIRCUNTÂNCIA DE LUGAR), já o segundo o 

denominou como COMPLEMENTO NOMINAL ADVERBIAL.  

Diante do exposto, por meio da Historiografia Linguística, julgamos atingir 

aquilo que nos propúnhamos a fazer. Foi enriquecedor saber que Brandão (1888) e 

Kury (1999), mesmo vivendo em períodos tão distantes, trouxeram grandes 

contribuições sintáticas ao ensino da Língua Portuguesa. Aquele, mais ainda, por 

estar em pleno século XIX, porém com um conhecimento gramatical muito além de 

sua época. Com efeito, esperamos que tais discussões sintáticas sejam revistas 

pela NGB e, consequentemente, reconhecidas e aplicadas à gramática até chegar 

aos livros didáticos para que professores e alunos possam, no processo de ensino e 

aprendizagem, se desprenderem de contradições que dificultam o conhecimento 

sintático. Destarte, que este trabalho possa ser de enorme relevância ao estudo 

Sintático da Língua portuguesa, sendo a sintaxe um campo tão necessário, sem 

desprezar os demais, ao nosso conhecimento gramatical, pois refletir acerca dela 

leva-nos, sem dúvidas, a um patamar elevado do saber linguístico.   
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ANEXO 1: Capa da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 2: Contracapa da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 3: Índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 4: Cont. do índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 5: Cont. do índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 6: Cont. do índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 7: Cont. do índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 8: Cont. do índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 9: Cont. do índice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 10: Apêndice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 11: Cont. do apêndice da obra de Brandão (1888) 
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ANEXO 12: capa da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 13: Ficha catalográfica da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 14: Sumário da obra de kury (1999) 
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ANEXO 15: Índice geral da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 16: Cont. do índice geral da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 17: Cont. do índice geral da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 18: Cont. do índice geral da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 19: Cont. do índice geral da obra de Kury (1999) 
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ANEXO 20: Cont. do índice geral da obra de Kury (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


