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Resumo 
Nossa pesquisa buscou compreender a natureza das mudanças linguísticas ocorridas durante o 
desenvolvimento histórico da Língua Geral Amazônica a partir do Tupi Antigo, entre meados 
do século XVII até o final do século XVIII, quando o Tupi, antes falado no Maranhão e na foz 
do Grão-Pará, passou a ser usado também no interior da Amazônia, ao longo das margens de 
seus principais rios, como meio de comunicação entre falantes de diferentes etnias. Isso ocorreu 
num contexto de impressionante diversidade linguística, que fez Antônio Vieira conferir ao Rio 
das Amazonas o título de Rio Babel, tal a profusão de línguas ali faladas (apud Freire, 2011). 
Segundo Mattos e Silva (2008, pp. 40-41) “a mudança das línguas no tempo é o cerne da 
Linguística Histórica. (...) Pode-se conceber a mudança linguística no sentido estrito e no 
sentido lato. No primeiro caso, pode ser trabalhada em duas orientações: a) a Linguística 
Histórica sócio-histórica; b) a Linguística Diacrônica ou a-social”. Nossa perspectiva de análise 
assume a primeira dessas orientações mencionadas por Mattos e Silva. Tomamos como corpus 
o único texto literário que nos chegou da Língua Geral Amazônica, intitulado “Lida dos 
Missionários com os Sertanejos”, apêndice de um vocabulário anônimo do século XVIII. Com 
efeito, a documentação histórica disponível sobre aquela língua resumia-se, antes, a 
vocabulários, a uma gramática e a um catecismo (este do final do século XVII), sendo que o 
texto por nós estudado é  extremamente precioso por permitir análise mais acurada e ampla 
daquela língua geral em seus aspectos morfossintáticos e léxico-semânticos. Buscamos, assim, 
verificar as mudanças que tornaram aquela língua supraétnica estruturalmente diferente do Tupi 
Antigo da costa. 
Nossa pesquisa pôde chegar a resultados que, em seu conjunto, definem com mais precisão as 
características estruturais da Língua Geral Amazônica, etapa intermediária entre o Tupi Antigo 
e o Nheengatu do século XIX. É por essa razão que Monserrat (2003) classificou-a como Tupi 
Médio. 
Pudemos arrolar mudanças estruturais (algumas já apontadas por Rodrigues (1996), Wolf 
(2009), Cruz (2015) e Santos (2020) em trabalhos anteriores) com base no corpus utilizado: a) 
Queda frequente do pronome objetivo i incorporado; b) Enfraquecimento do uso do modo 
indicativo circunstancial (que Praça et al. (2017) questionaram se seria um autêntico modo 
verbal ou um tipo particular de nominalização); c) Adoção de conjunções do português; d) 
Enfraquecimento do sistema de negação do verbo com a partícula na e o sufixo –i; e) Emprego 
de lexemas do português; f) Desenvolvimento de um marcador de orações finais a partir da 
forma futura de um nominalizador, em substituição à construção com gerúndio; g) Substituição 
dos predicados nominais com ideia possessiva por predicados com o verbo ter, forma causativo-
comitativa; h) Substituição da adjetivação por composição por uma adjetivação por 
justaposição; i) Adoção de decalques fraseológicos do português, modificando-se, inclusive, a 
regência verbal original; j) Adoção de numerais do português; k) Desenvolvimento de marca 
de pluralidade nos substantivos; l) Adoção de uma sintaxe de tipo SVO, como a do português. 
Nossa pesquisa pôde, assim, a partir de um corpus quase desconhecido e não utilizado em 
pesquisas anteriores (como as de Monserrat, 2003), confirmar que a Língua Geral Amazônica 
constituiu-se a partir de uma transformação morfossintática do Tupi Antigo, fortemente 
influenciada pela estrutura da língua portuguesa. 
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Neste trabalho, nosso objetivo é apresentar aspectos da história da gramática 
racionalista/filosófica portuguesa (Portugal e Brasil), com destaque à contribuição dessas obras 
para a ampliação do conhecimento sobre a língua portuguesa, no que concerne, 
especificamente, ao tratamento da sintaxe (concordância e regência). Para tanto, a pesquisa 
fundamenta-se em princípios teóricos da História das ideias linguísticas (Auroux 1992, 1998, 
2006), especialmente pela exploração do horizonte de retrospecção dos autores das obras sub 
examine. Busca-se, especialmente, verificar, nas obras do corpus de trabalho, a presença de 
teorização sobre o racionalismo, mas, também, examinar a terminologia e conceitos oriundos 
dessa teoria empregados nas definições das partes do discurso ou seus “acidentes”. O corpus 
que suporta a pesquisa é formado por: duas gramáticas portuguesas, uma de autoria de Bacelar 
(1783) e a outra de Barbosa (1822); uma luso-brasileira, de Moraes Silva (1806); e duas 
brasileiras, uma de Duarte, em duas de suas edições (1829, 1ª ed. e 1877, 6ª ed.) e outra de Reis 
(1866). As duas portuguesas foram escolhidas por representarem diferentes momentos teóricos 
e filosóficos da gramaticografia portuguesa, sendo a primeira uma obra de caráter mais 
"filosófico" e que apresenta estrutura que privilegia o tratamento global da língua. Já a segunda 
foi selecionada por representar um momento de "reorganização" da produção gramatical 
portuguesa, tanto que traz uma introdução em que o autor faz longa teorização baseada nas mais 
importantes obras produzidas até então sobre a teoria geral e racional, e, também, em que 
propõe mudança da abordagem universalista que se fazia pela aplicação dos “princípios 
universalistas” da gramática da língua latina para o tratamento fundamentado na teoria geral e 
razoada. É certo que as portuguesas se beneficiaram diretamente das ideias e do conhecimento 
produzidos na França, nos séculos XVII e XVIII, nos campos da filosofia e da gramática e, 
embora tardiamente, o adaptaram e o estenderam à análise e descrição da língua portuguesa. As 
duas gramáticas brasileiras escolhidas mostram de modo diferente esse contato, tanto com as 
obras francesas quanto com as portuguesas.  Elas fazem uma escala de segundo grau nas obras 
francesas, já largamente exploradas pelos portugueses, mas isso não quer dizer que os autores 
brasileiros não lessem diretamente as francesas; porém, o conhecimento que se tinha das obras 
portuguesas já se interpunha entre os gramáticos brasileiros e os franceses. A gramática luso-
brasileira, de Moraes e Silva, diferencia-se das duas brasileiras, pois o autor esteia-se mais 
fortemente na gramática inglesa, embora a teoria racional francesa esteja também presente em 
sua obra. A descrição de referência do português pela teoria racionalista, a de Jerônimo Soares 
Barbosa, obrigava os brasileiros a considerarem esse conhecimento.  Duarte (1877) parece ter 
ido diretamente à fonte francesa, embora sem referenciá-la claramente: a Grammaire générale 
et raisonée de Port-Royal (1660) e, também, textos dos iluministas Du Marsais e Beauzée, 
publicados na Encyclopédie de Diderot e D’Alembert. Finalmente, a obra de Reis, Grammatica 
portugueza (1866) que, apesar de não trazer teorização sobre o racionalismo, mostra certa 
aplicação da teoria. O resultado da pesquisa revela se, como e por que as gramáticas analisadas 
podem, ou não, ser consideradas “racionalistas”.  
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