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A História da Língua Portuguesa de Serafim da Silva Neto ocupa, na sua 3.ª edição, um 

total de 636 páginas, se não contarmos com os índices; dessas páginas, apenas 211, ou 

seja um terço do total, são dedicadas a aspectos da evolução da língua posterior ao séc. 

XVI. Nota-se assim um certo desequilíbrio na arquitectura do livro, sobretudo se se 

atentar no extenso e remansoso tratamento dos primeiros capítulos, dedicados ao latim 

e à língua medieval. Isto, associado ao carácter fragmentário e menos elaborado das 

páginas finais, poderia indiciar uma predilecção do grande mestre brasileiro pela fase 

formativa da nossa língua, entendida como indo até ao término da Idade Média. Não 

seria caso único. 

O Curso de História da Língua Portuguesa de Ivo Castro revela, de modo ainda mais 

extremado, o mesmo desequilíbrio interno: das suas 259 páginas totais, 240 levam-nos 

até ao mesmo fim da Idade Média, sobrando umas rápidas 19 páginas, ou seja 8 por 

cento do livro, para o que aconteceu depois. Mas, como tenho alguma coisa a ver com 

isso, posso afiançar que o fenómeno não é puramente devido a uma propensão 

medievista minha, ainda que real, mas a outras causas sobre as quais já vou falar. 

A História da Língua Portuguesa de Paul Teyssier, felizmente, presta maior justiça àquilo 

a que se pode chamar o ciclo imperial da nossa língua: a edição portuguesa tem 110 

páginas, em que o período formativo não excede as 40, ou seja 35 por cento do total. É 

certo que Teyssier estabelece a clivagem no século XIV, e não no XVI, dedicando a 

maior parte do capítulo III a uma evolução da gramática do português europeu que 

inclui os grandes acontecimentos estruturais da época de Avis, ainda retintamente 

medievais; mas, mesmo assim, sobressaem a novidade e a riqueza do tratamento que 

dispensa ao português mais recente, tanto europeu como extra-europeu, como seria de 

esperar da maior autoridade no domínio. 
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É sabido que o livro de Silva Neto tem o feitio que tem por razões circunstanciais, que 

se resumem à impossibilidade temporal de, na sua vida breve, o perfazer segundo o 

plano inicial. O meu livro enferma dos fins didácticos que serve, que o obrigaram a 

inserir capítulos dedicados à dialectologia e à linguística românica anterior ao 

português, os quais não teriam outra oportunidade de figurar no currículo dos alunos 

a que principalmente se destinou. 

 

Mas, sendo ambos obra de medievistas, exibem um inegável "penchant", que é 

compartilhado pela maior parte da literatura dedicada à história do português, com 

relevo, só mencionando dois grupos de trabalhos, para as gramáticas históricas de 

Huber, Nunes e Williams e para as grandes teses académicas produzidas nos últimos 

anos, as de Clarinda Maia, Azevedo Ferreira e Rosa Virgínia Mattos e Silva. Pode 

dizer-se que estamos, deste modo, perante efeitos de uma sensibilidade longamente 

temperada no quadro dos estudos românicos, que tende a ver a linguística histórica 

como uma espécie de telescópio que só é bom para olhar ao longe, um longe que saiba 

a latinidade, de preferência. O facto linguístico remoto, segundo essa sensibilidade, 

possui uma nobreza que o nosso contemporâneo ainda não tem; a sua investigação 

assegura, por isso, o acesso a níveis de dignidade mais elevados, até porque se 

desenvolve em terrenos muito percorridos, com problemas e incógnitas claramente 

identificados, com praticamente todos os documentos descobertos e repertoriados, com 

debates interpretativos em que merece a pena entrar. Como consequência disso tudo, 

quem quiser elaborar sínteses sobre o português medieval (caso de Silva Neto e meu) 

sabe que pode dispor de trabalhos prévios relativamente abundantes e sólidos, ainda 

que a anos-luz do que se passa em relação ao espanhol, ao francês ou ao inglês. 

 Em relação ao português clássico, em especial dos séculos XVII e XVIII (para não falar 

do desconhecidíssimo XIX), quem o quiser estudar tem de se resignar a fazer de 

cabouqueiro, desenterrando penosamente os seus documentos, peneirando os dados, 

organizando uma taxinomia inexistente e, se ainda tiver coragem e tempo de vida, 

formulando hipóteses interpretativas que ficarão à espera de um debate crítico só 

possível se outros investigadores se transviarem pelos mesmos terrenos. Dito de outro 

modo, tem de começar num ponto do itinerário de pesquisa que se situa muito antes 
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do cais de embarque dos estudiosos que privilegiam outras épocas históricas ou que, 

pura e simplesmente, privilegiam outras linguísticas, porventura menos dependentes 

de corpora textuais laboriosamente constituídos.  

Que é imperioso estudar mais extensamente o português clássico não precisa de ser 

aqui argumentado. A questão de que me ocuparei é, portanto, outra: como o fazer? 

Como programar uma possível história da língua portuguesa das épocas clássica e 

contemporânea? Sem me deter a prestar as homenagens que são devidas a autores que 

se têm dedicado a este período (teria de falar do Senhor Epiphanio e do Doutor Leite, 

de Silva Neto, Teyssier, Thomas Hart, Révah, Herculano de Carvalho, entre outros), 

autores cujas obras servem de utilíssimos marcos sugerentes da pesquisa a fazer, vou 

enumerar e comentar brevemente alguns dos aspectos mais caracterizadores do 

português clássico e contemporâneo, sem a preocupação de ser exaustivo nem de 

alcançar uma hierarquização perfeita de tais aspectos, ou sequer de descortinar todos 

os relacionamentos que há entre eles. Na verdade, se tivesse de os organizar com 

pretensões de rigor, não saberia por qual deles começar: por deformação profissional, 

talvez destacasse a entrada do português na galáxia de Gutenberg. Mas seria 

complicado isolar para análise exclusivamente esse tema: o desenvolvimento da língua 

literária, ou o uso do português como (meta)linguagem sobre si mesmo, ou a sua 

padronização progressiva, não serão tópicos inter-relacionados e fortemente baseados 

na existência do livro impresso, a ponto de não se saber qual comanda os outros? E, no 

quadro da língua falada, será possível separar distintamente a dialectologia da 

sociolinguística (ou talvez mais exactamente da sociologia da linguagem) quando 

avançamos para os espaços modernos, onde a megalópolis é o espaço em que o homem 

julga que prefere viver? Sobre estes tópicos, contudo, seguramente sobressai o 

fenómeno nunca demasiado exaltado de o português ser uma das raras línguas que 

não só excederam os limites da comunidade que inicialmente as falava, mas 

transbordaram do seu continente originário e se expandiram à escala mundial. Como é 

óbvio, a esse fenómeno agrega-se outro, o da internacionalização da língua, cuja 

actualidade é tão grande que nem vale a pena dizer mais nada sobre ele. Uma história 

da língua portuguesa clássica e contemporânea deverá examinar todos estes tópicos e 
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propor uma teoria que os enquadre. E terá aí tarefa bem mais complexa que a história 

da língua medieval. 

Tome-se o caso da expansão, ou seja o transplante do português para alguns dos 

territórios que foram mais duradouramente colonizados por Portugal. Antes de mais, 

há que determinar qual o tipo de português que foi efectivamente transportado nas 

caravelas: como se tem visto no caso do espanhol, que apetece considerar paralelo (mas 

até que ponto o será?), não está encerrada a questão da origem regional dos 

colonizadores. Inicialmente classificada como andaluza, pareceu depois, com base em 

estatísticas da emigração espanhola para o Novo Mundo, que afinal de todas as 

províncias de Espanha tinham partido falantes, pelo que as semelhanças entre o 

andaluz e o espanhol americano teriam de se explicar por processos de criação de 

normas interdialectais pouco marcadas, ou koinês, o que acontecera primeiro no sul de 

Espanha a seguir à Reconquista e depois nas Américas, com resultados semelhantes. 

Mas hoje reconhece-se que de facto se deve aos andaluzes uma influência 

predominante, porque concentrada nos primeiros tempos, na configuração do 

espanhol americano. Significa isso provavelmente que temos de repensar a questão 

portuguesa, que foi explicada por Silva Neto através do conceito de koinê com base em 

estatísticas da emigração que, aliás, não parecem confirmar os fins em vista. Seria 

oportuno retomar uma intuição de Lindley Cintra, que em 1956 achava que os 

dialectos algarvios foram os que tiveram, na colonização, a maior força expansiva, 

articulando isso com a proposta de Diego Catalán no sentido de se valorizar neste 

processo o papel mediador dos dialectos das ilhas atlânticas. 

Mas outros problemas se articulam com este, no capítulo da expansão. Que línguas 

encontraram os colonos nos novos territórios, que civilizações respaldavam, com maior 

ou menor desenvolvimento, essas línguas, que contactos políticos, religiosos, 

comerciais e familiares foram estabelecidos, que produtos linguísticos resultaram 

desses contactos? Não é apenas a instalação do português no Brasil que está em causa, 

embora a magnitude desse fenómeno atraia as atenções: o aparecimento dos crioulos 

de base portuguesa e a sua participação na criação de outros crioulos é uma questão 

frequentemente debatida, mas a hipótese de nos vastos territórios angolanos e 

moçambicanos ter havido crioulos apoiados em sociedades mestiças que, ao invés de 
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Goa, se diluíram no séc. XIX está, que eu saiba, por tratar. Os crioulos asiáticos têm 

recebido cuidadosa atenção de Jackson, Theban e Baxter, entre outros, mas será preciso 

continuar a acompanhar a sua resistência aos tempos e completar, na medida do 

possível, a recolha dessas relíquias. Na mesma região do mundo, convém não esquecer 

o que se passa em Macau e Timor: em Macau, dizem-nos que já não se fala crioulo há 

uma ou duas gerações. Estarão vivas algumas das velhinhas que o falavam em Hong-

Kong, num asilo de Stanley? Quanto a Timor, sabemos que, quando houver massacres 

em cemitérios, não faltarão vozes para entoar o Padre Nosso em português. 

Não é isto tudo, nem porventura o principal, quanto aos resultados da expansão do 

português no mundo. O principal é, sem dúvida, o modo como o tratado de Tordesillas 

foi aplicado, aliás afortunadamente mal aplicado, na criação do gigantesco território 

linguístico brasileiro. São conhecidas as suas consequências directas: a formação de 

uma sociedade jovem e de estrutura diferente da portuguesa, com outro tipo de 

memória e outros horizontes, outros contactos e outros modelos culturais, falando uma 

língua que durante o período clássico e contemporâneo foi seguindo uma deriva e 

evoluindo a ritmos que não compartilhou com o português europeu. Afirmava Celso 

Cunha, para caracterizar o ponto em que estamos, que esse processo de divergência 

consistiu em produzir variantes nacionais dentro de um mesmo sistema linguístico. 

Apesar de esse ponto de vista poder servir de legitimador a alguns conceitos modernos 

pelos quais não sinto especial simpatia, como o de lusofonia, estou razoavelmente 

convencido de que, for the time being, Celso Cunha continua a ter razão. Mas, para nos 

sentirmos todos mais à vontade neste domínio, que interessa tanto a brasileiros como a 

portugueses, seria conveniente desenvolver nos estudos linguísticos sobre o português 

uma prática de análises comparatistas em que as estruturas brasileiras e portuguesas 

fossem, por sistema, confrontadas, para não acontecer que se afirme a diferença na 

ausência, ou no desconhecimento, de um dos termos da comparação. Se o objectivo 

pretendido é mostrar a autonomização das modernas soluções gramaticais brasileiras, 

não seria ele melhor alcançado através da comparação com as soluções que lhes são 

exactamente correspondentes no português europeu, niveladas quanto ao modo de 

selecção, ao registo e à natureza da fonte, em vez de (ou, pelo menos, antes de) elas 

serem comparadas, de modo um tanto aleatório, com gramáticas estranhas ou 
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genealogicamente remotas, como, por hipótese, o francês do séc. XVII? Estas são tarefas 

para que Rosa Virgínia Mattos e Silva, igualmente respeitada por historiadores da 

língua e por linguistas, se acha idealmente talhada. 

Enquanto isto não estiver feito, ou em bom caminho, deveremos coabitar com o nosso 

extenso desconhecimento relativamente à língua que se falava, que se pensava e se 

escrevia em Portugal e no Brasil nos séculos mais próximos de nós; desconhecimento 

que é um facto real do nosso quotidiano e não pode deixar de ser tido em conta pelos 

linguistas e por quantos trabalham profissionalmente com a língua, sendo de 

recomendar as maiores prudências antes de emitirem juízos em domínio que está 

demasiado inexplorado para, como se diz em bom português, «por umas tirar as 

outras». Esse desconhecimento tem duas faces antagónicas, ora assumindo uma 

exagerada familiaridade com estados de língua velhos de 200 ou 300 anos e tratando-os 

como se fossem a língua que andou connosco na escola, ora fazendo exactamente o 

contrário e tratando esses estados de língua que, afinal, são contemporâneos dos Arcos 

das Águas Livres como se viessem do tempo das pirâmides. Estou, com esta 

caracterização, a pensar em dois exemplos recentes, de que me vou ocupar nas páginas 

que faltam. São eles o livro de Fernando Tarallo Tempos Linguísticos (S. Paulo, Ática, 

1990) e a edição da Arte de Furtar executada por Roger Bismut (Lisboa, Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1991). 

Esta recente edição da Arte de Furtar interessa ao que venho dizendo porque transmite, 

enganosamente, a sensação de que, no português clássico, nada é estranho e tudo é 

familiar e claro à compreensão do editor, que nem por um momento hesita em corrigir 

o texto sempre que ele não se conforma com a sua interpretação e a sua imagem do que 

era a língua da época. Trata-se de um procedimento característico de uma certa crítica 

textual excessivamente intervencionista, que não suporta não entender o texto como ele 

lhe é presente pelas fontes e trata esses conflitos como se a culpa fosse sempre do texto, 

o que por vezes ocorre, e nunca do filólogo. Nesta edição que se diz crítica, mas que do 

ponto de vista metodológico mereceria amplas reservas, é muito frequente o editor 

corrigir arbitrariamente, e para pior, versões correctas dadas unanimemente por todos 

os testemunhos disponíveis, que são bastantes: a 1.ª edição, de 1652, um manuscrito 

não autoral, três estados variantes da 2.ª edição (ou talvez três edições independentes 
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datadas, com verdade ou não, de 1754) e ainda uma edição oitocentista. Examinarei 

algumas dessas emendas ope ingenii, não sem observar que, melhor do que elas, são as 

notas do final do volume, com que o editor justifica as suas alterações, que dão a 

medida completa das dificuldades que a língua clássica pode apresentar mesmo a 

quem a estudou durante muitos anos.  

 

p.54: Perguntei a razão ao Senhor D. Alexandre, irmão del-rei nosso 

Senhor, grande perscrutador de cousas naturais? E me respondeu...  

 

Bismut elimina o sinal de interrogação, presente em todas as edições e no ms., que tem 

o interesse de revelar que o discurso indirecto podia preservar marcas prosódicas do 

discurso directo. Outra ocorrência da mesma construção, semelhantemente emendada, 

se encontra logo na 

 

p.55: se perguntarmos ao Filósofo a razão destas desigualdades? dirá 

que são efeitos e monstruosidades da natureza 

 

p.55: também nos homens há estômagos, que não cozem muitos 

manjares, como a fonte de Ouguela e forno de Pombal, nem os admitem, 

por bons que sejam; e abraçam outros mais grosseiros, com que se 

fazem, como veados e emas.  

 

Bismut muda abraçam para abarcam, contra todos os testemunhos. Não era preciso, 

sabendo-se que cozer significava 'digerir' (ainda hoje, 'cozer uma bebedeira') e que fazer-

se equivalia a 'afazer-se, contentar-se'; o sentido da frase será, assim, 'certos estômagos 

não digerem nem aceitam alimentos bons, mas procuram outros grosseiros, que os 

satisfazem'. De notar que o ms. tem precisamente a variante satisfazem. Quanto às 

referências: em Pombal, na festa do Bodo, era tradicional um homem entrar num forno 

aceso sem ser cozido (Leite de Vasconcellos, Etnografia, VIII, 439). Quanto à fonte de 

Ouguela, não disponho de informação. 

 

p.105: Parece que ainda não leram, nem ouviram, que há vontades 

coactas e forçadas sem punhais nos peitos. Se vós lhes não dais outra 

cousa, nem ordem para que a busquem por sua via, claro está que se hão 

de comprar com vossa ladroíce, para remirem em parte sua vexação.  
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Bismut reduz hão de ao singular, entendendo a frase como 'claro está que a cousa há de 

se comprar'(403). Mas o antecedente do verbo não é cousa, e sim vontades; são estas (as 

pessoas forçadas e vexadas) que podem ser compradas. 

 

p.117: Não estou bem com gente neutral, que tira a dous alvos com a 

mesma frecha. É impossível tomar uma nau no mesmo tempo dous 

portos: o de Castela estava então aberto, o de Portugal fechado; este sem 

forças para guarnecer quem nele se acolhia, aquele com armas, que a 

todos metiam medo.  

 

Bismut muda guarnecer para guarecer, verbo que significava 'curar, sarar, remediar' 

(M1) e permite o sentido 'agasalhar quem se acolhia'. Mas o contexto aqui é bélico, 

'equipar com armas os refugiados', pelo que a lição de todas as edições, guarnecer, 

podia perfeitamente ser mantida. Bismut (406) discorda nos seguintes termos: «Muito 

menos satisfatório se me afigura aqui o emprego de guarnecer: com efeito, tendo esse 

verbo o sentido de fortalecer, só com tal verbo podem usar-se substantivos como muro, 

parede, cidade, torre, etc., e nunca nomes de pessoas. Ora, temos aqui ‘quem nelle se 

acolhia...’». 

 

p.130: não deixou a Infanta Dona Violante de herdar por não se admitir 

à representação no caso, senão por ser inábil por lei particular.  

 

O sentido desta frase, dada por todas as edições, é claro: 'não foi por ser inadmissível 

no geral, mas por uma incapacidade particular, que a Infanta deixou de herdar, isto é, 

que não herdou'. Bismut considera este texto «completamente absurdo» porque, 

segundo pensa erradamente, «a primeira oração significa que D. Violante não deixou 

de herdar, isto é, que ela herdou» (408), quando é exactamente o contrário. Por isso 

aplica uma emenda múltipla: «não se deixou a Infanta Dona Violante... herdar não por 

não se admitir à representação no caso, senão por... ». Surge uma indefinida 

personagem ou um colectivo como sujeito de deixou ('alguém não permitiu que a 

Infanta herdasse'), é suprimida uma preposição e introduzida uma quarta negativa, 

como se não bastasse a lítote original, e a frase fica com um sentido totalmente 

subvertido.  

 

p.141: Porque só dispensando-se com a lei, que proibia estranhos, podia 

ser admitido El-rei Filipe, a qual nunca se tinha dispensado.  
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Bismut acha que «não tem sentido algum a frase» (412), pelo que lhe acrescenta uma 

preposição, com a qual, não reconhecendo que a relativa tem um referente distanciado, a 

lei. 

 

p.166: Paz desarmada é mais arriscada, que a mesma guerra. Não estão 

ociosos os galeões no estaleiro, nem as armas com bolor nos armazens: 

dali sem se moverem, estão reprimindo os ímpetos do inimigo.  

 

Bismut supõe que estão é «erro tipográfico» (415) e emenda para estejam, imprimindo 

um tom exortativo, e descabido, à frase. Explica assim: «constatar... o facto de os 

galeões não se encontrarem ociosos no estaleiro (sentido ao qual leva o indicativo 

estão), nem as armas com bolor nos armazéns, induz certa incoerência no conjunto». 

 

p.224: disse ele no cabo tais gabos da mèzinha, que não ficou pessoa que 

a não comprasse a tostão cada canudo, até vazar de todo os caixões, que 

encheu de prata; e ao outro dia deu consigo em Castela, levando de 

caminho outros lugares.  

 

Bismut inverte a ordem para caminho de outros lugares, com uma explicação que 

merece ser extensamente transcrita: «Tal como se apresenta, o texto comum às três 

edições não está claro. Num primeiro tempo, encarara eu a possibilidade de substituir 

levar por lavar (isto é, limpar... de seu dinheiro); mas não me parece vulgar o uso deste 

verbo naquele sentido. Perguntei-me depois se levar não tinha aqui o sentido de 

enlevar (isto é, engodar, burlar). Optei finalmente para a deslocação da preposição de 

para depois da palavra caminho, o que pressupõe gralha tipográfica [nas edições]. 

Com efeito levar caminho de tal lugar é expressão atestada pelo Dic. Morais, com o 

sentido de tomar o caminho daquele lugar. Depois de Évora, onde fez das suas, o 

charlatão enveredou o caminho doutros lugares, onde repetiu suas patranhas» (422). 

 

p.225: Outro gabando-se de engenheiro consumado, prometeu umas 

barcaças, que saíndo do Rio de Lisboa abrazarião todos esses mares, e 

quantas armadas inimigas neles houvessem.  

 

Bismut substitui inimigas por inimigos, por não admitir que o verbo haver 'existir' tivesse 

flexão, facto bem documentado em várias épocas da língua. Desenvolve, portanto, esta 
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justificação: «Não se pode aceitar o texto, tal como se apresenta nas três edições: no 

sentido impessoal, só seria correcta a forma houvesse. No entanto a concordância dos 

três textos impõe-me procurar emendar o texto em outro plano. Proponho portanto 

que se mantenha o plural houvessem, substituindo-se inimigas por inimigos, que se 

tornaria sujeito desse verbo, sendo armadas complemento do mesmo verbo» (422). 

 

p.228: não há morte sem achaque, todos sabem dar saídas a seus erros, 

fazendo homicida à fortuna, que está inocente no delito.  

 

Bismut emenda à fortuna para a fortuna, não recordando que no português antigo e 

clássico, como em castelhano, verbos como fazer aceitam preposição antes do objecto 

directo. 

 

p.274: Entremos nas sete casas desta Corte, mas que seja na Alfândega e 

Casa da Índia, acharemos tantos oficiais e ministros, que não há quem se 

possa revolver com eles: e todos são tão necessários que menos pode ser 

fizessem melhor tudo.  

 

Bismut emenda para desnecessários, não querendo admitir a evidente ironia: «É verdade 

que se poderia objectar que usa aqui o A. de ironia. Mas por um lado não existem em 

Arte de Furtar exemplos daqueles gracejos por antífrase: num raciocínio tão apertado, a 

subtileza, consistindo em dizer o contrário do que se pensa, desnecessariamente 

obscureceria o texto» (432). 

 

p.326: nem os Sumos Pontífices se podem governar bem sem Nepotes, a 

quem de todo se entregam, para descansarem neles o peso de seus 

negocios e segredos.  

 

Bismut corrige para do peso, porque «o verbo descançar sempre é seguido pela 

preposição de, que precede o complemento indicando o de que se descança» (445). 

 

p.334: Que tenha a minha mão confiança comigo, para me servir e coçar, 

lisonja é, que bem se permite; mas que a tenham as minhas unhas, para 

me darem uma coça, que me esfolem a pele, não se sofre.  

 

Bismut passa esfolem para o singular, pensando que o sujeito é coça e não unhas; mais 

uma vez escapa-lhe a possibilidade, que a língua tinha, de distanciar elementos 

conectados da frase. 
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p.363: Sempre ouvi dizer que o medo guarda a vinha; e os homens tanto 

têm de temidos, quanto de venerados.  

 

Neste caso, Bismut vai ao extremo de corrigir provérbios tradicionais, ficando: «o medo 

guarda a vinha e os homens: tanto tem de temidos, quanto de venerados». A sua 

argumentação é, como sempre, categórica: «Discordo da pontuação das edições, onde 

se vê um ponto e vírgula depois de vinha, formando o que segue oração inteira. Creio 

que o A. tinha em mente estabelecer um paralelismo entre a vinha e os homens, sendo 

uma como outros bem guardados pelo medo: ora este paralelismo fica dissolvido, por 

assim dizer, pela adopção da pontuação das edições. Além disso, o pensamento, com a 

pontuação tradicional, fica abrupto, até incoerente» (456). 

 

Creio que estes exemplos das intervenções editoriais de Roger Bismut, todas elas 

dirigidas contra a lição unânime dos testemunhos, bastam para documentar os dois 

principais defeitos, a meu ver, da sua obra: aquilo a que poderia chamar a arrogância 

do crítico face ao autor e aos documentos e aquilo a que já chamei desconhecimento da 

língua que lhe serve de objecto de trabalho. É caso para recear que pouco escape em 

edição crítica que de tal modo desconsidera códices, usus scribendi e usus linguae. Mas 

esse é problema filológico que não precisa de ocupar o centro das nossas atenções; o 

problema linguístico sobre que gostaria de discorrer mais um pouco é o do 

conhecimento e do reconhecimento do português clássico. A sua gramática e o seu 

léxico não são exactamente os mesmos do português nosso contemporâneo: se Bismut 

o soubesse, a sua edição teria sido muito melhor. Mas que isso não nos incite a 

exagerar as diferenças. 

 

O que vem a propósito de Tempos Linguísticos. Este livro de Fernando Tarallo é, faço 

questão de o declarar de entrada, um dos livros mais saborosos, imaginativos e 

inteligentes que já li sobre a língua portuguesa. Retrata-a, para usar uma expressão do 

autor, com fotografias tiradas de ângulos inesperados, se tomarmos como referência o 

tipo habitual de discurso usado na historiografia da língua portuguesa, um discurso 

essencialmente romanístico. Entrevemos neste livro o que teria podido vir a ser a 

produção amadurecida de Tarallo neste domínio, que, vistas a sua formação e a sua 
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produção anterior, lhe era relativamente estranho. Desde que acostumasse os olhos à 

luz ambiente, decerto reconheceria que a sensação de estranheza, que confessa, 

emanava mais do observador que da coisa observada. 

Não se pode, de facto, incluir entre os aspectos positivos e promissores de Tempos 

Linguísticos esse que é talvez o principal motivo condutor do livro: a convicção de que 

o objecto linguístico escolhido (a língua portuguesa do passado) é «estranho»; isto é, 

possui qualidades muito diferentes da língua actual, cuja variedade tacitamente usada 

para comparação se revela ser o chamado PB, ‘português brasileiro’ ou, para usar uma 

terminologia que os historiadores da língua não tenham dificuldade em aceitar, a 

«variante brasileira do português», como Celso Cunha e Lindley Cintra diriam. Claro 

que há aqui um subtexto – a discussão sobre se é apenas terminológica a distinção 

entre as duas designações que apresentei entre aspas –, mas essa é uma matéria que só 

ganha em ser abordada depois de resolvido o pequeno problema que detecto na obra 

de Tarallo. O que aqui mais me interessa é o modo como, desde as primeiras páginas 

do livro, ele angaria os dados que, analisados e interpretados, o levarão a proclamar a 

diferença do português do passado e a tirar daí certas conclusões quanto à evolução da 

língua. É nessas operações, de facto, que mais fortemente se manifestam os efeitos de 

um certo desconhecimento (que se desconhece) em relação à língua que lhe serve de 

objecto de estudo.  

 

Não tenho particular querela com a questão do eventual distanciamento entre 

português europeu e português brasileiro: é menos uma questão linguística que uma 

questão de cultura ou de psicologia nacional, resolúvel com o correr do tempo. Nela se 

encaixa outra questão, desde as primeiras páginas apresentada como um dos motivos 

condutores do livro, que é a do acentuado distanciamento entre a língua 

contemporânea e a dos séculos precedentes, propondo-se o livro como um guia para a 

viagem entre esses estados diacronicamente separados. Mais uma vez, não é a 

contradição entre este ponto de vista e o habitualmente aceite pelos historiadores da 

língua (ou seja, o de que a língua portuguesa, pelo menos entre os séculos XV e XX, 

evoluiu menos acentuadamente que as outras línguas românicas) aquilo que aqui me 

preocupa. Antes me preocupa (e com isto espero não ser injusto para com o autor) que 
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tal ideia figure como um pressuposto que governa os métodos de recolha e, pouco 

depois, reapareça como resultado dos exames a que se submeteram os materiais 

recolhidos. 

Na verdade, só uma aliança desse pressuposto com o desconhecimento da língua da 

primeira metade do séc. XVIII e com um certo deficit filológico no que toca às técnicas 

de transcrição de texto podem explicar o tratamento que Tarallo dá a uma carta escrita 

no Rio de Janeiro em 1725 (19-23). Tendo como pano de fundo averiguar se «as 

diferenças linguísticas... são suficientemente substanciais a ponto de se configurarem 

como sistemas autônomos e independentes» (17), encontra nessa carta abundantes 

exemplos, «à primeira vista, totalmente estranhos e irreconhecíveis», de um processo 

que caracteriza do seguinte modo: «fica estabelecido que, na primeira metade do 

século XVIII, a estrutura da língua portuguesa previa a cliticização dos pronomes 

pessoais oblíquos e dos pronomes reflexivos ao verbo, e dos determinantes (artigos e 

possessivos) ao nome». Depreende-se do contexto, embora Tarallo não o afirme 

explicitamente, que este processo é «autónomo e independente» do moderno. Mas, se 

olharmos os 70 exemplos produzidos (otemor, osfomentadores, selhedevião, intitulandoce, 

avizandome, lheperderão, etc.), não vemos como isso pode ser. De facto, o que causa a sua 

estranheza não é mais do que a transcrição diplomática da carta, tal como foi editada 

por Frederico Schumann em Governadores do Rio de Janeiro, Rio, 1915, com escrupulosa 

manutenção das características gráficas do manuscrito: assim, a transcrição não 

desenvolve as abreviaturas, não actualiza a pontuação, mantém grafias como paçado e 

vacallos, pronpto e asestio, que no entanto correspondem a realizações fonéticas iguais ou 

muito semelhantes às modernas, assim como mantém variantes em relação às quais a 

língua actual regrediu, recuperando as formas etimológicas, como preçoadio e 

extraminar. Em consonância com estes procedimentos, a transcrição preserva uma outra 

característica das escritas cursivas, que é a coincidência de vocábulo fonético com 

vocábulo gráfico, pela qual a pluma tendia a não ser levantada do papel enquanto não 

houvesse uma pausa fonética intervocabular: por isso, os artigos, os pronomes, as 

preposições, eram escritos ligados à forma plena de cujo acento dependiam. Todos os 

exemplos de Tarallo são exemplos disto. E isto não passa de uma característica 

paleográfica do manuscrito, habitualmente preservada neste tipo de edição. Se a edição 
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fosse de outro tipo, crítica ou não, é muito provável que o editor tivesse separado as 

formas dependentes das plenas, apagando esta característica mas deixando intacta a 

língua da carta, com as suas cliticizações. O fenómeno que Tarallo observou não é 

linguístico e não permite, pois, extrapolações quanto à estrutura da língua: esta, tanto 

quanto me é dado perceber, não sofreu modificações substanciais entre o séc. XVIII e 

hoje (pelo menos no português europeu), quanto ao inventário dos clíticos. Como a sua 

colocação é outro problema, que Tarallo não considerou aqui, conclui-se que a carta de 

1725 não exibe, no ângulo escolhido por Tarallo, um estado linguístico diferente do 

actual e não tem utilidade para o fim proposto, que é a identificação de pontos 

causadores de estranhamento ao linguista. 

A colocação dos clíticos interessou Tarallo em outro texto da sua introdução, cujo 

tratamento suscita igualmente comentários. É também uma carta escrita no Rio de 

Janeiro, mas em 1850, e dela extraiu Tarallo onze frases contendo casos de ênclise e de 

próclise dos pronomes pessoais átonos: atribuí-la, transmitir-lhe, lhe interessam, que 

comoveu-me, que lhe não recusavam, etc. A maior parte destes casos parecem-lhe 

conformes com «o que hoje ainda temos como norma gramatical», mas há duas 

excepções. São dois casos de próclise (as minhas cartas, que lhe chegarão às mãos e que os 

próprios homens lhe não recusavam), os quais, segundo Tarallo, «soam estranhos a nós, 

leitores desse final de século XX». Ora bem, a muitos outros leitores deste final de 

século as duas próclises não parecem absolutamente nada estranhas, porque as regras 

de colocação aplicadas pelo seu autor brasileiro de há século e meio continuam vivas 

na variedade europeia do português. Poderia acrescentar que algumas outras 

colocações, que Tarallo aceita, e uma que não regista (A falta de letras suas me tem 

sobremodo inquietado) nos soam, essas sim, a estranhas. O método do estranhamento é 

um método empírico de selecção de dados para análise, que assenta na comparação de 

variedades enquadradas num sistema maioritariamente uno. Estranhamos uma forma 

que aparece no lugar da forma conhecida, que esperávamos. Quando um texto suscita, 

em dois observadores, estranhamentos diferentes, isso significa que eles não têm o 

mesmo sistema de referência. Portanto, haverá lugar para se estranharem entre si, além 

de estranharem o texto observado: as colocações pronominais que Tarallo estranha são 

próprias da língua do autor da carta (pelo menos no seu registo literário), mas também 
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o são do português europeu contemporâneo, enquanto as colocações que eu estranho 

também se encontram no português brasileiro contemporâneo. Quem diria, lendo 

Tarallo, que é assim? Não se acha, na sua análise, qualquer menção ao facto de que a 

variação diacrónica de que fala é também uma variação diatópica, observável no eixo 

sincrónico; não são utilizados dados do português europeu; nem sequer é dado 

conhecimento, a algum leitor extraordinariamente distraído, de que há português 

europeu. Estas omissões tornam insustentável a conclusão a que chega Tarallo: «As 

formas levemente estranhas, tais como as encontradas na carta de Paranhos, em geral 

continuam em nosso sistema contemporâneo como resíduos históricos, mantidos por 

uma norma gramatical conservadora, centrada na língua escrita». Não se pode afirmar 

isto quando os fenómenos observados estão vivos numa variedade da língua, não têm 

o menor carácter de norma conservadora e são gerais na língua falada. 

Direi apenas mais isto: parece-me que a necessária colocação deste problema nos eixos 

sincrónico e diatópico dificulta bastante o funcionamento da metáfora do túnel do 

tempo, desenvolvida ao longo do livro. É pouco plausível, com efeito, que se possa 

enfiar a história de uma língua, especialmente de uma língua que evoluiu 

divergentemente em vários territórios, dentro de um túnel unilinear, que só tem duas 

bocas. Apraz-me crer que os aspectos que critico no livro de Tarallo não existiriam se 

ele tivesse contado com a colaboração de um historiador da língua, o qual lhe teria dito 

que a língua do passado, despidas as roupagens gráficas que a filologia sabe 

neutralizar, não é afinal anatomicamente tão estranha quanto lhe parecia. Isso teria 

resolvido os seus problemas com a língua clássica e medieval. 

 

 

 


