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Resumo:  

 

In the last decades, many detailed enquiries devoted to the earliest grammar of the Chinese 

language, written by European missionaries from the 17th to the 19th centuries have been 

published; scholars have thoroughly examined how Chinese grammar was described, on the 

backdrop of the global process of grammatization (as Auroux 1994 puts it). 

On the other hand, the efforts of Western linguists before the 20th century to study and 

comprehend the Chinese tradition of linguistics, and in particular those texts dealing with 

grammar-related topics (formerly called xiaoxue 小學), have not yet attracted the attention of 

the scholars to the same extent.  

As for the latter viewpoint, the work of the Portuguese Lazarist missionary Joaquim Afonso 

Gonçalves (1781-1834) deserves some more attention and praise (as Aresta 2000 maintains). 

In fact, his Arte China (1829) constitutes one of the first attempts to understand Chinese 

grammatical tradition and to spread its knowledge among the community of Western sinologists. 

The Arte China undoubtedly shares some features with the previous and the contemporary 

grammar works on Chinese (see Uchida 2017, 27-28 for a list), for instance with Robert 

Morrison’s Grammar of the Chinese Language (1815; see Levi 2007, 213-216). The sinologists 

before Gonçalves, and all the more those after him, were aware of the grammatical differences 

between Chinese and Latin or other European language and were therefore conscious of the 

inadequacy of applying Latin grammatical structures to Chinese; nonetheless, they usually 

could not evade employing concepts of Western Latin-influenced grammar, such as the cases 

of nouns and the moods and tenses of verbs. Some of them showed at least some familiarity 

with xiaoxue (as Francisco Varo in his Arte de la Lengua Mandarina had already noticed, see 

Coblin and Levi 2000, 7), but they did not go beyond simply reporting the terms of the main 

grammar-related concepts (see for instance Morrison 1815, 113).  

However, dissimilarly to other authors, Gonçalves desisted to discuss the other grammatical 

categories (pronouns, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections) strictly adhering 

to the traditional Latin order; for them, he rather adopted the Chinese category of xuzi 虛字 

(“empty words”, which he translated particulas sublimes). Moreover, he introduced and 

translated some of the subcategories of xuzi most often employed xiaoxue works.  

The present study carries out a comparison between Gonçalves’ Chinese terminology with 

several ancient or contemporary xiaoxue works. The aim of this investigation is to submit a 

hypothesis about the sources from which Gonçalves took inspiration and to sketch the lines of 

the initial diffusion of the knowledge of Chinese linguistics notions among sinologists. 

The results suggest that, among the several xiaoxue works dealing grammar, Gonçalves may 

have mainly relied on the Kangxi Zidian 康熙字典, one of the most complete, influential and 

widespread dictionaries of Chinese lexicography at that time. 

The accomplishment of Gonçalves, even though at an initial stage, is worth to be highlighted: 
a similar task was undertaken only several decades later by larger works, such as the Syntax 

nouvelle de la langue chinoise (1869) by Stanislas Julien and the Grammaire de la langue 

chinoise (1873) by Paul Perny. 
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Resumo:  
 A catequese jesuítica, sob a liderança do Pe. Mamiani, século XVII, nas missões dos “caminhos 
de dentro”, revolucionou as  aldeias de Natuba, Canabrava e Saco dos Morcegos, na capitania 
da Bahia, através do protagonismo dos povos Kiriri na produção literária da época (gramática 
e catecismo).  Por esse viés,  abordaremos o caminhar dessa catequese, instigando-nos sobre a 
missão de doutrinar em língua Kiriri e de manter esses indígenas nas aldeias do sertão, ação 
firmada e documentada por meio de carta pelo Pe. João de Barros “ [...] digo que não há 
nenhuma razão de tirar os índios de seus sertões para iniciá-los nos princípios cristãos, mas que 
eles têm de ser batizados em suas próprias terras e nesses mesmos sertões” (POMPA, 2002, p. 
92).  
Na perspectiva da história social da língua, da cultura da escrita e por um viés historiográfico 
sobre fatos deixados pelo tempo para recompor narrativas “[...] independentemente do recorte 
teórico, [...] pensando o passado a partir do presente” (PAIXÃO e SOUSA, 2006, p.46), 
apresentaremos uma história “vista por baixo”, com destaque às nações dos “bárbaros 
indígenas”, genericamente conhecidos como Tapuias, que se posicionavam como inimigos dos 
colonizadores e dos indígenas da costa litorânea, e que foram versados por um discurso 
hegemônico, etnocêntrico e como coadjuvantes desse período histórico. Assim, como fonte de 
pesquisa, embasamo-nos na  análise da  A Arte de Grammatica da Lingua Brazilica da Nação 
Kiriri (1699) e o Catecismo Kiriri (1698) do Pe. Luiz Vincencio Mamiani; da carta Ânua de 
1693, de respectivas autorias dos jesuítas Antônio Pinto e Manuel Correia, fontes citadas pelo 
padre historiador Serafim Leite (1940); e outros teóricos como Cardim (1997); Matos e Silva 
(2004); Miranda (2007); Rodrigues (1994) que trazem uma abordagem acerca da arte de 
doutrinar nas aldeias dos sertões, bem como na aprendizagem dessas línguas indígenas para 
melhor fruição no processo de catequese. 
Como resultado dessas análises, detectamos que os Tapuias do Sertão foram o arquivo vivo, a 
fonte de referência para as produções escritas da época, pois traziam o vernáculo Kiriri “sem 
regra de raiz” em seu domínio, justamente o escopo dessa pesquisa. Através desses Tapuias, o 
Pe. Mamiani realizou as ações de ouvir, repetir e versar suas produções escritas, como assim 
relatou: “[...] examinei Indios de diversas aldeas, e por derradeiro fui conferindo o presente 
catecismo sentença por sentença com Indios que tinhão bastante capacidade para entender o 
meu significado conhecer a fazer correspondente na sua língua.” (MAMIANI, 1699, p. V). 
Mesmo com a referência dos que tinham “capacidade para entender”, não coube a nenhum deles 
créditos, visibilidade pela contribuição e construção da Gramática e Catecismo em Kiriri. 
“Civilizar” os tapuias do sertão era a meta desse missionário, e o registro sistemático dessa 
língua Nhengaíba garantiu aos “Bárbaros de Sertão” o status de “povo”, pois atribuiu dados 
quantitativos ao elevar palavras utilizadas pelos falantes desse grupo; dados jurídicos ao 
apresentar a nação que falava a língua Kiriri; dados funcionais sistematizando a forma como 
essa língua era veiculada, a importância em aprendê-la para a conquista de seus objetivos 
(CALVET, 2007). Assim, Mamiani apresentou a língua Kiriri ao mercado tipográfico europeu 
e ao Império Ultramarino. Contudo, o bem maior dessa trama foi a vivência da língua Kiriri, 
por séculos, e resquícios do léxico em rituais xamânicos, em cânticos de rodas de Toré e 



manifestações culturais, como legado linguístico das comunidades indígenas do semiárido 
baiano. 
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Na primeira metade do século XX, tendo por base uma tradição metagramatical de longos 
séculos, vieram a lume numerosas gramáticas didáticas que se destinavam particularmente ao 
ensino e aprendizagem da língua portuguesa, como é o caso das de Martins Sequeira, Nunes de 
Figueiredo e José Pereira Tavares. Muitos destes autores visavam o reconhecimento oficial das 
suas obras através da aprovação em concurso para uso oficial no sistema de ensino português, 
facto que permitiria uma maior divulgação destas obras. É nesta sequência que surge o 
documento inédito Parecer acerca de 7 (sete) gramáticas da língua portuguesa, para uso dos 
alunos do 1.º ciclo do ensino liceal da autoria de Berta de Valente de Almeida (1886-1982). 
Esta eminente professora do ensino liceal da época foi autora de variados manuais 
metalinguísticos, entre os quais se destaca a redação de gramáticas para a língua portuguesa e 
para a língua latina. A autoridade que conseguiu alcançar, ainda mais notória por ser mulher e 
por se afirmar num mundo marcadamente masculino, permitiu-lhe participar enquanto membro 
da comissão encarregada para avaliar e escolher os livros oficiais a serem adotados no ensino 
liceal. Enquanto membro desta comissão, produziu diversos pareceres, entre os quais se 
encontra o documento que temos sob escopo na presente comunicação. Nele, Almeida analisa 
sete gramáticas da língua portuguesa, dando o seu parecer acerca de questões que vão desde a 
estrutura da obra a aspetos gramaticais específicos. Assim, com esta investigação que segue 
uma linha de análise qualitativa dos dados retirados do texto, objetiva-se dar a conhecer a visão 
de uma autora experiente e qualificada acerca das gramáticas da língua portuguesa de Martins 
Sequeira, Mateus de Macedo e Emílio Meneses, Alfredo Fernandes, José Nunes de Figueiredo 
e Costa Pimpão, Felisberto Martins e José Gomes Branco, José Pereira Tavares e, finalmente, 
Rodrigo Fontinha. Tendo por base os pressupostos da Historiografia Linguística, esta 
investigação assenta numa metodologia histórica e hermenêutica, que se baseia num confronto 
de diferentes tipos de fontes: as obras gramaticais dos autores mencionados, o documento 
redigido pela autora e ainda as orientações programáticas e curriculares para a aprendizagem 
da língua portuguesa da época. Como resultado, este artigo propicia uma maior compreensão 
dos manuais metalinguísticos de língua portuguesa que foram produzidos na primeira metade 
do século XX. 

 

 

 

 
 


