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Neste trabalho propomos uma leitura e uma análise sobre a inter-relação dos saberes na 
Antiguidade Tardia (BROWN, 1971; MARROU, 1977; JAMES, 2008) no que se refere a 
gramática (grammatica), a música (musica) e o tempo (tempus). Selecionamos, para isso, 
pontos de contato entre esses domínios do conhecimento, utilizando os preceitos presentes nas 
seguintes obras de Santo Agostinho: Ars breuiata (I, 1; 83-86), De musica (II, viii, 15), De 
ordine (I, i, 1) e Confissões (XI, 2, 2; XI 30, 40). Procuramos destacar em que medida as 
considerações tratadas por Agostinho no âmbito da gramática e da música servem como base 
para a discussão que ele promove no livro XI das Confissões sobre o tempo. O paralelo entre o 
tempo longo e tempo breve, marcado pela duração das sílabas nos pés-métricos, em analogia 
com os tempos do passado, do presente e do futuro promovem, em certo sentido, uma reflexão 
que inter-relaciona os vários tipos de saberes adquiridos ao longo do estudo das Artes Liberales. 
No projeto dos Disciplinarum Libri (os livros das disciplinas), testemunhado por Agostinho nas 
Retractationes (I, 6), ao que se pode perceber, embora não tenha sido finalizado e pelo fato de 
algumas das obras que compõem tal projeto não tenham nos chegado, é possível depreender, 
por meio da leitura e da análise das obras remanescentes, que os preceitos gramaticais e da 
música sempre se mantiveram ao lado de questões filosóficas e teológicas. Do ponto de vista 
das partes da oração (partes orationis), a consideração que Agostinho faz com relação ao uso 
do advérbio (de aduerbio) nas Confissões (XI, 30, 40) deixa transparecer como tais preceitos 
gramaticais se integram de maneira quase indissociável, uma vez que o conhecimento 
gramatical assinala os pontos em que a leitura filosófica e teológica precisam entrar em 
harmonia. Como um gramático atento, Agostinho define, em sua Ars breuiata, que o advérbio 
é “a parte da oração que deve ser adicionada ao lado verbo” (aduerbium est pars orationis uerbo 
adicienda... Ars br., I, 83). Essa reflexão parece ter um eco nas postulações que ele empreende 
na passagem das Confissões (IX, 30,40), já que, neste excerto, Agostinho pondera que não se 
pode empregar o [advérbio] nunca (nunquam) onde não há tempo  (da illis, domine, bene 
cogitare quid dicant, et invenire quia non dicitur numquam ubi non est tempus. “[Deixai-vos, 
Senhor, que pensem bem no que dizem, e que procurem entender, porque não se diz ‘nunca’, 
onde não há tempo]”). Nossas considerações adotam os preceitos teóricos e metodológicos da 
Historiografia Linguística (HL), expressos pelas observações de Koerner (2014 [1993; 1994b]), 
Law (1984; 2003), Swiggers (1989; 2010) e nas considerações da Bonnet e Bermon (2013). 
Das considerações de Koerner (2014 [1993; 1994b]), temos como fundamento sua discussão 
sobre o “problema da metalinguagem”, dos preceitos de Swiggers (1989) e Law (1984), 
adotamos suas ponderações sobre como os autores cristãos, em especial, Agostinho definiram 
as partes orationis. Como síntese dessa discussão, ensejamos pontuar que a gramática e a 
música, na ótica de Agostinho, têm um papel formativo e pedagógico, que não se encerra si, 
mas vinculam-se ao contexto em que estão sendo empregadas, no caso de Agostinho ao 
contexto cristão, cuja interpretação dos textos eclesiásticos e das questões teológicas se inserem 
dentro uma nova ótica social e política.       
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Resumo:  

Esta investigação, centrando-se na Historiografia da Linguística e aderindo aos princípios teórico 
metodológicos de Koerner (2014), Swiggers (1990) e Auroux (1992), seleciona duas obras gramaticais 
de Júlio Ribeiro e de Eduardo Carlos Pereira, do passado linguístico brasileiro nos séculos XIX e XX. 
Toma por base as concepções linguísticas, educacionais e culturais dos dois momentos, visando ao 
contato com as ideias sobre a linguagem e as propostas de descrição e explicação dadas pela 
gramaticografia lusófona em contexto pedalinguístico oitocentista e novecentista.  

Para se determinar o percurso desses gramáticos no decorrer do período proposto, buscou-se apresentar 
questões formadoras dos sujeitos escolarizados em Língua Portuguesa, sob três aspectos: 1) delineou-
se o clima de opinião, para o estabelecimento das representações sociais de uma época; 2) rastrearam-
se as ideias linguísticas e as políticas pedalinguísticas determinantes do ensino de língua materna para 
o desvelamento de conceitos linguísticos bem como da questão da cidadania; 3) desvelaram-se as 
implicações referentes aos objetivos linguísticos em material histórico de pesquisa: as gramáticas do 
autores selecionados para o levantamento do percurso historiográfico da Língua Portuguesa.  

Deve-se mencionar que refletir sobre as questões gramaticográficas da língua portuguesa torna-se um 
objetivo relevante a partir do momento em que se busca o desvelamento da postura do gramático ante a 
sociedade de meados do século XIX e início do século XX, considerando-se o processo de descrição e 
compreensão dos fenômenos linguísticos no período oitocentista. Processo esse que se baseia nas 
reflexões acerca da língua, empreendidas por um sujeito enunciador que possui uma obra particular ou 
um conjunto de textos, merecedores de observação para que se constitua um corpus e, partir dele, se 
faça historiografia. Insere-se, como sujeito-autor, num contexto em que várias tradições interferem como 
a etnia, a localização, o tempo, a cultura, todos elementos formadores de um vasto campo entretecido 
por sujeitos, grupos de intelectuais linguistas e por pensamentos linguísticos de época, marcadores de 
uma produção em linguagens variadas que delineiam esse período. 

Do ponto de vista metodológico, poderíamos perguntar o que outros campos de exploração histórica já 
estabelecidos têm para oferecer ao historiógrafo da linguística, lembrando que o objeto de estudo, por 
exemplo, as ideias sobre a linguagem e as propostas de descrição e explicação da mesma, acabaram 
impondo ao pesquisador uma abordagem particular. Assim, para que se estude uma produção linguística 
inserida em determinada época, lugar, autor, procede-se ao aprofundamento de conhecimentos em vários 
campos, o que demanda uma amplitude de estudos que visam a cumprir a tarefa de descrever, interpretar 
e explicar o havido sobre a língua para o que se selecionam, se ordenam, se reconstroem e se interpretam 
as fontes coligidas sob as dimensões interna e externa, analisando-se os documentos que, neste 
momento, se referem aos séculos XIX e XX, com o estudo da obra gramatical de Júlio Ribeiro (1881) e 
Carlos Eduardo Pereira (1907), enfocando, no texto introdutório e na organização das partes da 
gramática, o conceito de gramática e sua relação com o ensino. 

Apresentaremos continuidades e rupturas observadas na comparação entre os textos selecionados sobre 
gramática e sua relação com o ensino, nas obras mencionadas. 
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Esta proposta está vinculada a um projeto interdisciplinar e interinstitucional mais amplo, 
interessado na história linguística transatlântica (cf. Negrão e Viotti 2012). O projeto privilegia 
os contatos entre pessoas e línguas, e pressupõe o desenvolvimento de uma abordagem 
descolonial de tratamento da gramática, da mudança, da variação, do multilinguismo, da 
extinção, da resistência e da extensão linguísticas. Tal abordagem tem se desenhado por meio 
da tentativa de dar maior atenção a variedades linguísticas e ‘ecologias’ (cf. Mufwene 2001, 
2008) pouco exploradas em outras iniciativas de reconstrução dessa história, assim como pela 
tentativa de experimentar conceitos e métodos de feição descolonial. Do ponto de vista da 
Historiografia Linguística, uma das especialidades privilegiadas pela iniciativa mais ampla, o 
intuito da investigação é: levantar, reunir, editar, contextualizar e analisar, na perspectiva 
desenhada nesta proposta, documentação que possa ser tomada como estratégica para a história 
linguística transatlântica, com ênfase nos contextos brasileiro e africano. Interessam desde 
documentos oficiais e produtos metalinguísticos mais formalizados até fontes menos 
específicas (tais como correspondências, registros e relatos de viagem, materiais midiáticos, 
registros orais), que permitam lidar com os movimentos que desenharam e que têm sustentado 
a história linguística transatlântica, suas tensões e seus aspectos ainda ocultados. Além disso, 
interessa examinar conceitos, terminologias e métodos nos quais têm se pautado a produção 
linguística interessada, ao longo de diferentes períodos, na história linguística transatlântica. 
Essa busca pelo acompanhamento da dinâmica entre gêneros textuais, conceitos, termos e 
técnicas deve envolver entidades como ´’língua’, ‘variante’’, ‘mudança’, ‘crioulo’, 
‘semicrioulo’, ‘transmissão irregular’, ‘língua geral’, ‘ladino’, ‘boçal’, ‘língua nacional’, 
‘língua oficial’, entre outras. Acreditamos que um tal exame pode propiciar desde uma 
sistematização esclarecedora desses construtos (numa historiografia de termos e conceitos em 
circulação ontem e hoje), até uma proposta, de interesse para o linguista contemporâneo, de 
substitutos terminológicos mais afinados com propósitos descoloniais. Na apresentação, faz-se 
um recorte do tema em que serão expostos dados preliminares relativos a duas frentes de 
trabalho: 1) uma de exame do chamado ‘horizonte de retrospecção’ e de terminologia de 
descrição mobilizada por linguistas brasileiros interessados na história do PB; esse corpus 
exemplificativo se comporá de texto de Rosa Virgínia Mattos e Silva (1940-2012); 2) outra de 
mapeamento semelhante, de referências e ‘entidades’ conceptuais e terminológicas em 
circulação entre linguistas angolanos contemporâneos que lidam com o português de Angola e 
seu estatuto, linguístico e sócio-político no país; o corpus ilustrativo, neste caso, é extraído da 
produção de Amélia Mingas (1940-2019). Nos dois conjuntos de documentos de cada frente, 
se buscam ‘entidades’ e correlações como as acima relacionadas. O exercício é proposto como 
forma de construção e de testagem de uma metodologia que talvez permita um mapeamento do 
repertório que sustenta argumentações consideradas relevantes no Brasil e em Angola sobre o 
“português”. Além disso, é possível que o exercício contribua para evidenciar as relações, 
genéticas ou contemporâneas, dessas produções com ‘escolas’, ‘teorias’, ‘técnicas’ – foco do 
workshop –, ‘contextos’, ‘instituições’, ‘políticas’, dando-lhes dimensão histórica. No longo 



prazo, talvez permitam avaliar persistências e inovações presentes na linguística, desenvolvida 
em contexto subequatorial, a respeito do contexto linguístico transatlântico. 
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