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Resumo:  
Neste trabalho demonstro que no conjunto de sua obra Serafim da Silva Neto (1917-1960) 
apresenta subsídios para a constituição de uma teoria sobre a variação e a mudança linguística, 
entre os anos 40 e 50 do século XX, portanto, 20 anos antes e independentemente dos estudos 
a que modernamente denominamos Sociolinguística e Linguística histórica. O trabalho é 
resultado de tese de doutoramento em que procurei demonstrar (MORAES, 2016) como Silva 
Neto elaborou em sua obra conceitos relacionados à variação e à mudança linguísticas, tendo 
como referência três áreas de investigação a que esteve ligado: Filologia Românica; Crítica 
Textual (edição de textos medievais portugueses) e o conhecimento de Gramáticas Antigas, 
tanto latinas como portuguesas. Neste sentido, o trabalho seguirá cinco percursos expositivos, 
decalcados daquela tese. No primeiro percurso, tratarei de questões teórico-metodológicas 
adotadas. Do segundo ao quarto, sucintamente, organizo a comunicação no sentido de dar 
conhecimento sobre as três áreas de atuação do filólogo fluminense, apresentando os autores 
que mais contribuíram para a construção de conceitos variacionistas e de mudança linguística 
na sua obra. Neste último caso, o modelo histórico-comparativo é de grande importância. Ainda 
que o autor mesmo tenha reconfigurado, reinterpretado ou reacomodado esses conceitos a seu 
modo. Com isso, busco expor o horizonte de retrospecção de Silva Neto para, à luz da história, 
esclarecer como ele construiu seus conceitos a respeito da variação e mudança linguísticas. 
Afinal, todo conhecimento é construído em uma espessura temporal, i.e, é preciso tempo para 
saber, ou dito de outro modo, os saberes se constroem na longa duração do tempo 
(AUROUX,1998, 2006). No quinto percurso apresentarei a aproximação entre Silva Neto, 
Schuchardt (1842-1927), linguista e romanista alemão, atuante no final do século XIX e início 
do XX, ostensivamente presente em seu horizonte de retrospecção, em quem ele mais 
encontrou apoio conceitual relativo à mudança; e Labov (nascido em 1927), principal nome de 
articulação da Teoria da Variação Linguística, organizador da Sociolinguística, enquanto 
disciplina linguística e líder desse campo, para demonstrar que a proximidade de alguns 
conceitos teóricos presentes nas suas obras não é mero acaso. Embora temporal e espacialmente 
separados e filiados a correntes teórico-metodológicas distintas, o trabalho desses autores 
contribui para a construção do conhecimento sobre a variação e mudança linguísticas, ainda 
que de forma não linear e assistemática, alcançando resultados significativos para o 
desenvolvimento das pesquisas nas ciências da linguagem, em diferentes campos de atuação. 
Busco, deste modo, estabelecer uma possível causalidade entre o pensamento crítico dos três 
autores, articulados por uma complexa rede de referências, incluindo aí Weinreich (1926-
1967), em cuja obra poderíamos encontrar uma das possíveis explicações para a relação entre 
os autores apontados, embora ela não seja a única. Ao longo da exposição, farei incursões pelos 
domínios da Gramaticografia portuguesa e latina, pela Crítica Textual, pela Filologia Românica 
(incluídas aqui a Dialetologia e a Geografia Linguística, entendidas como metodologias 
nascidas e construídas inicialmente no e para o campo românico), e pela Sociolinguística 
contemporânea, levantando subsídios que tenham comprovado a minha tese. Discutem-se 
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alguns conceitos linguísticos e gramaticais, analisados na perspectiva da dimensão temporal, 
ou seja, na longa duração do tempo, o que o inscreve no contexto da História das Ideias 
Linguísticas, segundo o modelo de Sylvain Auroux (1998, 2006); Colombat (2007) e Colombat, 
Fournier e Puech (2017 [2010]). Acrescente-se ainda que a retomada expositiva desse trabalho, 
cuja origem está em minha tese doutoral, (portanto, um trabalho, que, a rigor, não poderia mais 
ser considerado inédito), justifica-se por dois motivos: 1º por ocasião de tão relevante temática 
proposta por não menos importante workshop da historiografia linguística brasileira; e 2º. por 
entender que posso alcançar agora um número maior de ouvintes. 
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Resumo:  
No final do século XVIII, há o surgimento da Linguística Histórica, disciplina que busca refletir 
sobre as mudanças sofridas pelas línguas no eixo temporal (FARACO, 2006). Ainda conforme 
o autor citado, nesse período, compreendido entre o fim do século XVIII e início do XIX, os 
estudos linguísticos foram divididos em dois momentos: 1) de 1786 até a publicação do 
manifesto dos neogramáticos (1878), a partir do qual ocorre a formação e a estabilização do 
método comparativo; e 2) um momento posterior, o qual se inicia em 1878 e permanece até os 
dias atuais e é caracterizado pela tensão entre duas linhas que interpretam, de modo distinto, a 
mudança linguística2: a primeira linha interpretativa é mais imanentista e, por isso, defensora 
de que a língua muda devido a fatores internos; a segunda linha, por sua vez, com base nas 
críticas feitas aos neogramáticos, parte dos estudos da Dialetologia e, em momento posterior, 
da Sociolinguística. No escopo destas duas últimas, a mudança linguística é compreendida em 
articulação com o contexto social dos falantes, portanto, condicionada pela união dos fatores 
internos e dos fatores externos, como assinala Faraco (2006). Posto isso, o objetivo deste 
trabalho é realizar um estudo historiográfico acerca do tratamento dado à questão da mudança 
linguística, a partir de autores que discutem a respeito das mudanças sofridas pela Língua 
Portuguesa falada no Brasil, tendo como ponto de partida o contato linguístico. Como recorte 
temporal, foram eleitos dois momentos: 1) final do século XIX e 2) a primeira metade do século 
XX. Esses dois períodos são importantes, pois o primeiro marca o início dos debates sobre a 
língua falada no Brasil e sua diferenciação em relação à língua de Portugal; e o segundo é uma 
continuação do primeiro, na medida em que a discussão sobre a questão da língua no Brasil 
ainda se faz presente (PINTO, 1978). Como nomes representativos para esses dois momentos 
foram selecionados os estudos elaborados pelos seguintes autores: Soares (1942), Rodrigues 
(2010 [1932]), para o final do século XIX3; e Raimundo e Mendonça, ambos de 1933. Para a 
análise, foram eleitos dois princípios analíticos da Historiografia Linguística, o da 
contextualização, o da imanência (KOERNER, 2014 [1995]), com o intuito de identificar e 
analisar as continuidades e descontinuidades sobre a temática em questão. A operacionalização 
dos dois princípios ocorrerá, respectivamente, com a apresentação do contexto histórico no qual 
as obras foram elaboradas, apontando os fatos históricos e linguísticos mais relevantes para a 
análise aqui proposta (princípio da contextualização); e com a apresentação e descrição dos 
termos (princípio da imanência) (Soares, por exemplo, utilizava termos como: diferenciação 
da língua portuguesa, transformações dialetais, diferença lexical. Em Rodrigues, os termos 

 
2 Na perspectiva da Sociolinguística Variacionista, a variação social exerce um impacto importante sobre a 

mudança linguística (BAGNO, 2017). Segundo este autor, o contato linguístico é um dos fatores sociais que 
intervêm na mudança linguística. Nesse sentido, “a mudança linguística, portanto, é fruto da interação 
permanente e intensa de fatores socioculturais e sociocognitivos. Sua gênese, sua difusão e sua implementação 
estão estreitamente vinculadas à história social dos falantes de uma língua” (BAGNO, op.cit., p. 295). 

3 É importante destacar que os estudos de Soares (1942) e Rodrigues (2010), escolhidos como representativos do 
final do século XIX, são publicações póstumas. Nesse sentido, cumpre destacar que o trabalho elaborado por 
Soares, apesar de publicado em 1942, foi produzido entre os anos de 1874 e 1890 (BORGES, 2015). O mesmo 
ocorreu com o estudo elaborado por Rodrigues, o qual foi publicado, pela primeira vez, em 1932, mas foi 
elaborado entre 1890 e 1905 (SERAFIM, 2010). Com relação a esse último, utilizou-se, aqui, a edição de 2010. 



que aparecem são os seguintes: transformações linguísticas, alterações, modificação 
linguística. Já em Raimundo (1933), podem ser encontradas as seguintes denominações: 
mudanças, inovações, alterações, construções solecizadas, nova língua. Do mesmo modo, 
podem ser encontrados, em Mendonça (1933), termos como diferenciação, transformações 
linguísticas, alteração fonética, dentre outros) citados pelos autores para fazerem referência às 
mudanças operadas na Língua Portuguesa falada no Brasil, exatamente como aparecem nas 
obras dos autores citados. Esses termos constituem o foco analítico deste trabalho. A partir da 
análise parcial do corpus selecionado, é possível afirmar que os autores, nos trabalhos 
analisados, elegeram o contato linguístico (nos termos atuais) como um fator que pode ter 
desempenhado um papel determinante na diferenciação ocorrida no português falado no Brasil 
à época, o qual também foi responsável por provocar as mudanças linguísticas que vinham 
ocorrendo na língua trazida para o Brasil. Com relação ao exame dos termos que constituem o 
foco desta pesquisa, espera-se, ao final da análise, verificar os sentidos que eles possuíam nos 
contextos linguístico e intelectual em que ocorreram. 
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Resumo:  

Este trabalho investiga, numa perspectiva historiográfica, a abordagem da variação linguística, da 
mudança linguística e do português do Brasil na Grammatica Portugueza: Curso Superior (1920 
[1887]), de João Ribeiro (1860-1934), a partir dos seguintes  objetivos: i) analisar as concepções, 
explícitas ou subjacentes, de variação e mudança linguística presentes na fonte historiográfica; ii) 
apontar os posicionamentos, favoráveis ou contrários, do autor em relação aos temas em estudo; iii) 
analisar discursos existentes na literatura (ALCANTARA, 2015; ANTEZANA, 2014; BRAGADIN, 
2011; RODRIGUES, 2013; SILVA, 2008) sobre a figura intelectual de João Ribeiro e sua relação com 
o português do Brasil, bem como identificar as concepções adotadas pelo gramático sobre essa variedade 
do português. A investigação busca respaldo teórico na Historiografia da Linguística (SWIGGERS, 
2004, 2013, 2019; KOERNER, 2014; ALTMAN, 2003, 2019).  

A metodologia de pesquisa empreende-se como heurística e hermenêutica, pois busca compreender, 
descrever e explicar fenômenos da variação e da mudança linguística na obra citada. Em outras palavras, 
é uma pesquisa descritivo-interpretativa. Apoiamos nossas reflexões analíticas na categoria de análise 
camadas do conhecimento linguístico, proposta por Swiggers (2004), que possibilita investigar, em uma 
perspectiva dinâmica, o desenvolvimento dos estudos gramaticais. Nesse sentido, analisamos o contexto 
em que se insere a gramática (camada contextual), os conceitos gramaticais (camada teórica), a 
condução do trabalho gramaticográfico realizado pelo gramático (camada técnica) e o exemplário 
utilizado nas fontes (camada documental).  

Ao analisarmos a camada contextual da obra, identificamos que João Ribeiro se afasta da figura 
defensora do português do Brasil, conforme parece sinalizar, de um modo geral, a história da gramática 
no Brasil. Pelo contrário, nessa gramática, João Ribeiro se revela um gramático que reduz o português 
do Brasil a um conjunto de “brasileirismos” condenáveis. A partir da análise da camada teórica, 
percebemos que João Ribeiro se filia ao método histórico-comparativo e, talvez por esse motivo, aborda 
por meio da interdição a variação linguística e por meio da aceitação a mudança linguística. Focalizando 
a camada técnica, observamos que, apesar de partidário da ideia de uma língua nacional, Ribeiro trata o 
português do Brasil a partir de um juízo explícito de valor negativo, diminuindo a variedade brasileira 
diante da variedade portuguesa. Ou seja, percebemos que há um tipo de postura na camada teórica 
(reconhecimento do português do Brasil como língua nacional) que não dialoga com a camada técnica 
(tratamento do português do Brasil a partir de um juízo de valor negativo). Por fim, com a análise da 
camada documental, concluímos que o gramático além de utilizar exemplos forjados no trato da língua, 
faz uso de um aparato baseado na escrita literária pregressa, constituído de autores de literatura 
portuguesa pertencentes a diferentes momentos históricos do português. 
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