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Resumo:  
Neste trabalho, apresentamos parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado em andamento 
na qual desenvolvemos uma investigação historiográfica sobre o processo brasileiro de 
gramatização da colocação pronominal. Tomamos por fontes primárias obras publicadas ao 
longo dos oitocentos, em que se deu a gênese da produção gramatical brasileira. Pesquisadores 
como Nascentes (1939), Elia (1963), Fávero (2001) e Cavaliere (2002) apresentam diferentes 
propostas de sistematização desses estudos gramaticais em períodos. A partir de Nascentes 
(1939) e Fávero (2001), adotamos uma perspectiva que observa: i. um período embrionário, 
que abrange desde 1800 até 1820; ii. um período racionalista, que abrange desde 1821 até 
1880; iii. um período “científico”, que abrange desde 1881 até 1900. No recorte aqui 
empreendido, optamos por apresentar dados do período racionalista, o mais extenso e 
abrangente dos três períodos. Assim, nosso objetivo principal foi comparar a abordagem da 
colocação pronominal em três gramáticas do período racionalista: Grammatica portugueza, de 
Moraes Silva (1824); Grammatica philosophica, de Beserra (1861); e Compendio da 
grammatica philosophica da lingua portugueza, de Costa Duarte (1877). 
No desenvolvimento da pesquisa, adotamos quatro critérios básicos para a seleção das fontes 
primárias: i. a tipologia (gramáticas); ii. o período de publicação (obras oitocentistas); iii. a 
nacionalidade dos autores (brasileiros); iv. o local de produção das obras (Brasil). 
Nossa proposta está fundamentada nas diretrizes teórico-metodológicas da Historiografia da 
Linguística (HL), nos termos de Koerner (1996) e Swiggers (2015; 2019). Como categoria de 
ordem historiográfica, temos trabalhado com o conceito de gramatização, proposto por Auroux 
(2014). Além disso, na análise das três obras selecionadas para este recorte, observamos três 
das quatro camadas do conhecimento linguístico, apresentadas por Swiggers (2004; 2019): 
camada teórica (conceitos e terminologias), camada técnica (tratamentos normativos) e 
camada documental (exemplos). 
Entre outros achados, destacamos que Moraes Silva (1824) não apresenta conceito, regras ou 
exemplos de colocação pronominal; a estrutura mesoclítica, porém, aparece entre as figuras de 
dicções, ainda que não nomeada e não associada à colocação pronominal. O autor identifica os 
pronomes como uma subclasse dos substantivos e considera o(s) e a(s) como artigos. Beserra 
(1861) também não apresenta conceito, regras ou exemplos de colocação pronominal e, em 
continuidade a Moraes Silva (1824), o autor concebe o(s) e a(s) como artigos. Contudo, ele 
aprofunda o conceito dos pronomes, identificando-os como uma classe de palavras vazia de 
significado que representa e substitui os substantivos. Por fim, Costa Duarte (1877) não 
apresenta um conceito de colocação pronominal, mas conceitua as chamadas encliticas (me, te, 
se, lhe/s, nos, vos, o/s e a/s) trazendo a percepção do aspecto fonético dessas partículas na 
oração. O autor utiliza o termo demonstrativos pessoaes para se referir aos pronomes, cujo 
conceito abarca tanto o acompanhamento a um substantivo quanto a sua substituição. Além 
disso, a obra já apresenta duas regras de posicionamento desses demonstrativos, nas quais 
pudemos identificar: (i) ausência de terminologias; (ii) tanto facultatividade quanto prescrição 
na disposição das regras; (iii) não predileção em relação à anteposição ou à posposição. Esses 
resultados indicam que a gramatização brasileira da colocação pronominal se deu em um 
processo de aprofundamento e detalhamento de uma rede conceitual, construída ao longo do 
século 19 e marcada por linhas de continuidade e movimentos de ruptura. 
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Resumo:  
A história da origem da lingua portuguesa é, ainda hoje, um tema que desperta o interesse de 
muitos pesquisadores. Entre os muitos nomes, destacam-se autores tais como Silveira Bueno 
(1946), Ismael Coutinho (1981), Silva Neto (2004), Paul Teyssier (2014) e Segismundo Spina 
(2017), cada um à sua maneira, abordou o assunto com olhar crítico e cujas reflexões teóricas 
perduram até o momento. Neste estudo, entretanto, buscamos retomar e problematizar um 
debate anterior, trazendo uma reflexão sobre a oposição língua viva X língua morta, que foi 
estabelecida entre dois autores do início do século XIX: D. Francisco de S. Luiz (também 
chamado de Barão de Villa Nova de Foscôa) e Francisco António de Campos (o ilustre Cardeal 
Saraiva). O primeiro escreveu “Memoria em que se pretende mostrar, que a Lingua Portugueza 
não he filha da Latina, nem esta foi em tempo algum a lingua vulgar dos Lusitanos”, em 1837, 
já o segundo escreveu “A lingua portugueza é filha da latina, ou refutação da memoria em que 
o senhor patriarcha eleito D. Francisco de S. Luiz nega esta filiação”, em 1843. Esta pesquisa 
se configura como bibliográfica e descritiva, em que revistaremos as  duas lições a partir de 
suas edições fac-símiles disponibilizadas na Biblioteca Nacional Digital de Portugal 
(https://bndigital.bnportugal.gov.pt/). Partindo do pressuposto teórico de que as línguas são 
classificadas em vivas (que são aquelas que servem de instrumento de comunicação entre povos 
modernos), mortas (as que já não são mais faladas por nenhum povo ou nação, mas temos 
provas documentais escritas de que elas eram utilizadas na comunicação) e extintas (das quais 
não se tem qualquer tipo de vestígio ou registro escrito) (Coutinho, 1981), acreditamos que 
essas denominações favoreceram ao negativismo sobre a real importância do latim para origem 
e formação da língua portuguesa. Outro problema que decorre disso é que, atualmente, vários 
autores defendem que a origem da língua portuguesa está ligada à língua galega e não ao latim 
vulgar. Entre os defensores desse ponto de vista, tem-se Bagno (2010) e Lagares (2008), entre 
outros. Para esses autores, o Português Europeu (PE) advém da língua iberorromânica galega 
(ou Galego), que, por sua vez, se origina de uma variedade românica do latim vulgar constituída 
na região onde hoje está a Galiza, na península ibérica. Sem dúvida, a proposta dos autores é, 
no mínimo, passível de críticas, especialmente porque, como atestam Diez (1863), Said Ali 
(1921), Vasconcellos (1911), Coutinho (1981), Ilari (2018) e Bassetto (2005), entre outros, o 
manancial da formação do PE é o próprio latim vulgar, quer seja na morfologia, na sintaxe, ou 
no léxico. A posição de Bagno (2010) e Lagares (2008) vão contra uma tradição há muito 
estabelecida, a de que o latim vulgar foi a principal fonte da língua lusitana. Doutra sorte, a 
nossa posição é de que, em parte, suas considerações parecem corroborar com esse ponto de 
vista e se coadunam com a Memória de S. Luiz (1837), mas que, ao final, não se sustentam 
porque se encoram em uma política linguística ideologicamente construída, que sai em defesa 
do Galego em posição ao que se chamou de Galego-Português, um termo híbrido pouco 
explicativo. A voz de Campos (1943) prevalece e é nela que nos apoiamos, assim como já 
afirmava Diez (1863), que as línguas românicas derivaram do latim, não o latim culto de Cícero, 
o sermo urbanus, uma língua perfeitamente estabelecida nos textos literários, mas no latim 
vulgar, o sermo vulgaris, o latim corrente de uso diário, que se espalhou pelo vasto império 
romano e suas províncias. 
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Resumo: Enquanto a maior parte dos comparativistas da segunda metade do século XIX teve como 
referência metodológica e filosófica a tríade “técnica” de Bopp, Grimm e Rask, o linguista alemão 
Heymann Steinthal (1823-1899) foi um dos poucos que optaram por seguir o programa de Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835). Em vez de se dedicar a análises comparativas em busca da língua ancestral 
comum, como o fez Schleicher, Steinthal voltou seus olhos para questões gerais da linguagem, 
especialmente para a relação entre linguagem, psicologia e significado. Seu trabalho, influenciado pela 
psicologia experimental, pode ser visto como uma reação à abordagem fisicizante e biologizante de 
August Schleicher (1821-1868), estabelecendo um novo programa para a linguística voltado para os 
aspectos mentais da linguagem. Do outro lado do Atlântico, o estadunidense William D. Whitney (1827-
1894) descreditava o trabalho realizado por Steinthal por considerá-lo demasiadamente filosófico e 
especulativo, bem como o de Schleicher por se limitar aos aspectos físicos da linguagem e às metáforas 
retiradas das ciências biológicas. Segundo Whitney, a linguagem seria, em essência, uma atividade 
social desempenhada com o intuito de comunicação. Essa deveria ser, na visão de Whitney, o objeto de 
estudo da linguística, uma vez que ele é quem cederia dados empíricos ao cientista. Esse pressuposto 
pode ser sintetizado em sua célebre frase “Language is not a physical product, but a human institution, 
preserved, perpetuated, and changed, by free human action” (Whitney, 1867, p. 152). Além da influência 
das ciências sociais na obra de Whitney, é notável também a presença dos estudos geológicos na obra 
de Whitney, em especial pela incorporação do uniformitarismo – o princípio de que os processos 
geológicos (para Whitney, os processos linguísticos) que operaram no passado são também observáveis 
no presente. Este trabalho tem como objetivo apontar as principais divergências epistemológicas entre 
William D. Whitney e Heymann Steinthal e como essas divergências foram, em certa medida, decisivas 
para o desenvolvimento da linguística – seja na Europa, nos trabalhos dos Jovens Gramáticos, seja no 
Brasil, como na obra de Ernesto Carneiro Ribeiro. O ponto de partida teórico será o modelo de 
programas de pesquisa científica elaborado por Lakatos (1970). Buscaremos discutir como essas 
divergências moldaram programas com heurísticas positivas e negativas diferentes e se suas 
metodologias propunham, de fato, objetos de estudo distintos para a ciência da linguagem. Além disso, 
concatenaremos o modelo de Lakatos com a proposta de Amsterdamska (1987), tendo como escopo a 
análise tanto dos valores filosóficos quanto os valores cognitivos de cada uma das abordagens. Para 
melhor elaboração do conceito de valores cognitivos, partiremos de Lacey (2008). O intuito será 
compreender se eventuais divergências filosóficas implicam necessariamente na alteração dos valores 
cognitivos (isto é, da compreensão do que deve ser considerado científico ou não) ou da metodologia a 
ser empregada pela ciência da linguagem. O principal motivo para esses questionamentos foi a 
possibilidade de integração das duas perspectivas no trabalho dos Jovens Gramáticos, em especial de 
Hermann Paul (1846-1921), para a (re)elaboração do conceito de mudanças surgidas por analogia, em 
contraste com as mudanças sonoras.  
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