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Resumo  
 

A partir da perspectiva teórico-metodológica que considera o gênero como categoria 
pertinente de análise da produção/recepção do conhecimento científico em determinado 
momento histórico, revisita-se a geração dos scholars que participaram da institucionalização 
da disciplina Linguística no Brasil, nas décadas de sessenta e setenta. Com efeito, a imbricação 
entre feminismo e ciência promove, de um lado, a revisão de concepções tradicionais do fazer 
científico, como neutralidade e objetividade. De outro, possibilita introduzir na análise 
historiográfica fatores geralmente considerados marginais à atividade científica stricto sensu, 
como aqueles socialmente situados, isto é, os que recorrem à história, às relações sociais e ao 
mundo para melhor compreender os fenômenos que analisam. Nossa hipótese de trabalho é que, 
dessa ótica, as experiências e vivências dos sujeitos envolvidos serão mais fontes do que 
obstáculos no processo científico e contribuirão para a promoção de uma perspectiva 
historiográfica mais crítica. Como pressupostos teóricos, utilizaremos a ‘epistemologia do 
ponto de vista’ de HARDING, (1993) para revisar as bases teóricas e epistemológicas que 
fundamentaram a emergência de determinado pensamento científico no Brasil nos anos sessenta 
e setenta, introduzindo nesta revisão a variável ‘gênero’ e, associando-a à grade analítica 
proposta por ALTMAN (2004, 2012). Assim, partindo do pressuposto de que a historiografia 
linguística “tem como objeto a história dos processos de produção e de recepção das ideias 
linguísticas e das práticas delas decorrentes”, nossa pesquisa revisita a leitura historiográfica 
anterior a partir do ponto de vista feminino.  

Para isso, partimos de dois conjuntos de dados sobre a produção científica brasileira. De 
Altman (2004), selecionamos os artigos científicos publicados em periódicos especializados no 
período 1960-1980 (c. 300 artigos). Os artigos serão reanalisados, do ponto de vista externo, a 
partir do gênero, idade profissional, e instituição a que estavam ligados os(as) autores(as) no 
momento da publicação; do ponto de vista interno, reanalisaremos os artigos do ponto de vista 
do seu objeto formal, referencial teórico preferencial e nível de análise linguística trabalhado. 
O segundo conjunto de dados, de outra natureza, será subjetivo: trata-se de levantar a auto 
percepção das autoras desses artigos sobre sua prática científica, bem como a de outras 
mulheres que atuaram profissionalmente neste período (não está ainda descartada a 
possibilidade de consultarmos também os autores a elas contemporâneos). Baseados no projeto 
em Primeira Pessoa do Singular (Altman, 1995), esses dados serão obtidos através de 
questionários, entrevistas, memoriais acadêmicos, reportagens, prefácios, homenagens, 
prêmios e títulos, relatórios, dentre outros, visando à detecção da percepção das linguistas sobre 
seu papel no cenário da emergência da linguística nacional. As perguntas dos questionários e 
entrevistas serão abertas e não estruturadas. Nossa análise procurará correlacionar os resultados 
dos levantamentos quantitativos efetuados sobre os artigos científicos selecionados, com os 
traços qualitativos, subjetivos, que pudermos extrair dos depoimentos pessoais. A expectativa 
de resultado é uma historiografia ‘em primeira pessoa do singular’ que ofereça a perspectiva 
das mulheres, linguistas, professoras e pesquisadoras brasileiras, acerca dos processos 
científicos, institucionais, pessoais e profissionais que vivenciaram. Nosso objetivo principal é 



dar maior visibilidade sobre os processos de produção, desenvolvimento e interpretação do 
conhecimento que essas mulheres produziram sobre a linguagem e as línguas, no período 
explicitado.  
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Resumo 

Em 1786, publica-se em Lisboa uma gramática que viria a ser uma das mais raras da língua 
portuguesa, intitulada Breve Compendio da Gramatica Portugueza, para o uso das Meninas 
que se educaõ no Mosteiro da Visitação de Lisboa, por huma Religioza do Mesmo Mosteiro. 
Sua autora, Francisca de Chantal Álvares, uma irmã pertencente à Ordem da Visitação, além 
da gramática da língua materna, ensinava francês, italiano e latim às educandas do mosteiro, 
geralmente meninas de famílias nobres de Lisboa. Com efeito, além de ter sido a primeira obra 
gramatical escrita por uma mulher, o Breve Compendio aqui analisado foi também o primeiro 
manual didático voltado especificamente para o ensino feminino em Portugal. 

Nesta comunicação, propomo-nos a identificar as ideias linguísticas e pedagógicas 
presentes nessa gramática, através de uma leitura crítica do seu conteúdo e seguindo os 
pressupostos teórico-metodológicos da Historiografia Linguística. Apresentaremos uma 
descrição esquemática da obra, considerando o contexto educacional para o qual se destinou: 
servir de apoio didático para o ensino de meninas do mosteiro das Visitandinas. Trata-se de 
uma gramática normativa de inegável valor para a historiografia linguística e, particularmente, 
para a gramaticografia portuguesa.  

Apresentaremos também dados relevantes para os domínios da linguística histórica 
presentes no Breve Compendio, principalmente no capítulo 3, onde são descritas as realizações 
fonéticas das vogais e dos diferentes tipos de sílaba quanto à tonicidade. Essas informações 
podem ser importantes para a reconstrução histórica do português setecentista, pois apresenta-
se a norma de prestígio e as pronúncias consideradas corretas naquele período. Para melhor 
explicar as regras e paradigmas da gramática portuguesa, a autora fornece exemplos de uso na 
linguagem cotidiana e mostra formas variadas de comunicação e expressão, através das figuras 
de linguagem e das regras de versificação. Além desses dados linguísticos, a autora apresenta, 
no encerramento da obra, uma “BREVE ADVERTÊNCIA Para as primeiras liçoens das 
Meninas, que principiaõ a lêr o Francês”. Em três páginas (p. 52-54), são descritas 
resumidamente as principais regras de pronúncia da língua francesa, com destaque para as 
similaridades e diferenças com a pronúncia portuguesa. 

Quanto às influências intelectuais, registros sobre a história do Mosteiro da Visitação 
indicam que o principal instrutor da Irmã Francisca foi seu irmão, o padre Manuel Álvares. Não 
se sabe por quanto tempo o Breve Compendio da Gramatica Portugueza foi utilizado como 
material didático no pensionato, nem se teve repercussão em outras instituições de ensino que 
vieram a surgir mais tarde. Até o momento, não se tem conhecimento de um único exemplar 
sequer, além do que gerou a versão digital utilizada neste trabalho e que faz parte de uma 
biblioteca pessoal. Segundo seu Inventário de Extinção, o Mosteiro da Visitação foi fechado a 
23 de julho de 1897, quando faleceu a última religiosa que lá residia. É provável que os últimos 
exemplares dessa obra tenham se perdido junto com a sua história. 
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Resumo:  
Neste trabalho faremos a discussão de temas pertinentes à Linguística Popular, surgidos 
a partir da publicação do livro Linguística Popular: saberes linguísticos de meia-tigela? 
(Baronas, Gonçalves e Conti 2020). Vamos apresentar desde uma (problematização da) 
definição do que é a Linguística Popular – mais especificamente do termo popular, até 
uma breve história do campo sob a perspectiva de uma Historiografia Linguística 
(Altman 2019). Com o advento da web, constatamos em ritmo bastante intenso a proliferação 
de um conjunto de práticas linguísticas, que desde alhures existiam, designáveis como 
populares, mas que podem ser entendidas também como espontâneas, leigas, ingênuas. Trata-
se de atividades linguísticas com ou sobre a língua, produzidas pelos diferentes atores sociais, 
que circulam nos mais variados espaços: imprensa, escola, fóruns de discussão na internet, redes 
sociais, guias de conversação, polêmicas em torno de determinado uso linguístico, cartilhas de 
usos linguísticos, glossários, etc. Todo esse material oferece um profícuo, mas ainda pouco 
explorado, cenário de investigação para os linguistas no âmbito da linguística popular. 
Linguística popular é uma tradução literal do que os falantes do inglês chamam de folk 
linguistics. 
No Brasil, embora não o sejam assim designados, muitos trabalhos realizados alhures e também 
atuais poderiam ser enquadrados nesse campo do conhecimento, que no contexto anglo-
saxônico (sobretudo americano) e germânico (notadamente o alemão) é muito forte. Por 
exemplo, toda a descrição que Anchieta fez do Tupinambá no século XVII, os glossários 
elaborados pelos viajantes europeus nos séculos XVIII e XIX, ou mesmo as disputas entre os 
modernistas e os parnasianos sobre a existência/necessidade de uma língua nacional no final do 
XIX e início do século XX, ou mais recentemente o texto do jornalista Mario Sérgio Conti, 
intitulado “A língua, órgão sexualizado: os debates na França sobre o machismo da escritura 
Iluminista”, publicado no jornal Folha de S. Paulo no último dia 13/07, poderiam ser designados 
como fazendo parte de uma folk linguistics.  
No contexto brasileiro, até o presente momento todas as discussões sobre a língua (ensino, uso, 
pesquisa) têm colocado linguistas e não linguistas em lugares diametralmente opostos: 
detentores do saber científico sobre língua de um lado e detentores de saberes leigos sobre a 
língua de outro. Cumpre destacar que a não fundamentação em uma teoria científica de 
linguagem, não invalida os trabalhos dos linguistas leigos, mesmo os de natureza mais 
prescritiva, que podem ser incorporados ao trabalho dos linguistas propriamente ditos. 
Comprendemos com Marie-Anne Paveau (Achard-Bayle e Paveau 2019) que as abordagens 
científica e popular são anti-eliminativas. Com foco na questão do “conhecimento” 
produzido por falantes não-idealizados, aproveitamos os questionamentos propostos por 
Swiggers (2019) para, dentre outras tarefas, identificar quais tipos de conhecimento 
popular foram e estão sendo produzidos sobre a linguagem, e por quais processos o 
conhecimento linguístico popular foi produzido, difundido e “recebido” no Brasil.  
Conforme Swiggers (2019), nosso entendimento de conhecimento linguístico “inclui uma 
gama de “ações” linguisticamente mais ou menos relevantes tomadas em relação a línguas 
e suas estruturas; essas ações variam desde o nível da linguística folclórica (folk 
linguistics) e a criação de técnicas de notação até modelos sofisticados para análise 
linguística e metodologias para comparação de línguas”.  
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