
RESUMO

Este trabalho, inserido no âmbito da Historiografia Linguística, visa a investigar as manifestações do 

prescritivismo na produção metalinguística de Gladstone Chaves de Melo. O corpus analisado abrange 

de A atual decadência da língua literária, ensaio com que Melo inicia sua produção científica, a Na 

ponta da língua, coletânea de artigos em que o filólogo e outros autores elucidam questões gramaticais 

e ortográficas. O método utilizado é aquele proposto por Swiggers (1990), para quem há dois tipos de 

procedimento historiográfico, os quais não se excluem: a focalização do contexto e a investigação do 

conteúdo. A fundamentação teórica tem como base a noção de horizonte de retrospecção, estabelecida 

por Auroux (2006), e,  sempre que o material  de estudo o permite,  faz-se uso das proposições de 

Bakhtin (1999) e de Benveniste (1995). Comprova-se que, na  produção metalinguística do autor, o 

prescritivismo manifesta-se  em quatro  fases:  1)  Traços prescritivistas  na  descrição dialetológica, 

estágio  em  que  o  pesquisador  realiza  uma  síntese  das  características  dialetais  brasileiras;  2)  O  

estabelecimento  da  gramatização,  fase  em  que  o  filólogo  elabora  uma  gramática,  formalmente 

constituída; 3) Os contornos prescritivos do novo semblante científico, etapa em que o autor se dedica 

à  produção  de  um  manual  de  Estilística;  4)  A  prescrição  ululante,  estágio  em  que  o  discurso 

prescritivista do pesquisador culmina, ao se enquadrar no gênero artigo jornalístico. Conclui-se que, 

em todos os tipos de estudo linguístico aos quais se dedicou, Melo empenhou-se em defender  uma 

norma: a língua dos clássicos luso-brasileiros.    

 

PALAVRAS-CHAVE:

Historiografia Linguística; metalinguagem; norma; prescrição.



ABSTRACT
 
The  aim  of  this  work,  inserted  in  the  field  of  Linguistic  Historiography,  is  to  investigate  the 

manifestations  of  prescriptivism  in  Gladstone  Chaves  de  Melo’s  metalinguistic  production.  The 

corpus at issue here ranges from A atual decadência da língua literária, the article with which Melo 

initiated  his  scientific  production,  to  Na  ponta  da  língua,  a  collection  of  articles  in  which  the 

philologist and other authors elucidate grammatical and orthographical issues.  The methodology is 

based on the theoretical studies by Swiggers (1990), who proposes two types of historiographical 

analysis that do not exclude each-other: focusing on context and content investigation. The theoretical 

part of this thesis is based on the retrospective horizon as established by Auroux (2006) and, whenever 

the  material  on  focus  allows,  Bakhtin’s  (1999)  and  Benveniste’s  (1995)  propositions  are  also 

approached.  The  research  comes  to  the  conclusion  that  in  the  author’s  metalinguistic  production 

prescriptivism  manifests  itself  in  four  phases:  1)  Traces  of  prescriptivism  in  the  dialectological  

description,  in  which  the  author  synthesizes  the  Brazilian  dialectal  characteristics;  2)  The  

establishment of grammatization, in which the philologist proposes a formally constituted grammar; 

3)  The  prescriptive  contours  of  the  new  scientific  appearance,  in  which  the  author  aims  at  the 

production of  a  manual  of Stylistics;  4) The obvious prescription,  in  which the author’s  ultimate 

prescreptivist discourse fits the journalistic article genre. It is the conclusion of this work that, in all 

kinds of linguistic studies made by Melo, he dedicated himself to defend one norm: the language of 

the Luso-Brazilian classics.
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RÉSUMÉ

Cette recherche, concernant le domaine de la Historiographie Linguistique, a pour but l´investigation 

des manifestations du prescriptivisme dans la production métalinguistique de  Gladstone Chaves de 

Melo.  Le  corpus concerne depuis  A atual  decadência da língua literária,  essai  avec lequel  Melo 

commence  sa  production scientifique,  à  Na ponta  da língua,  recueil  dans  lequel  le  philologue et 

d´autres auteurs élucident des questions grammaticales et orthographiques. La méthode employée est 

celle proposée par Swiggers (1990), selon lui il a deux types de procédures historiographiques, qui ne 

s´excluent pas entre eux: la focalisation du contexte et l´investigation du contenu. La fondamentation 

théorique a pour base la notion de horizont de rétrospection, établie par Auroux (2006), et, quand le 

matériel d´étude le permet, on emploie des propositions de Bakhtine (1999) et de Benveniste (1995). Il 

est  prouvé que dans  la  production métalinguistique  de l´auteur,  le  prescritivisme se  manifeste  en 

quatre phases:  1) Traits prescriptivistes dans la description dialectologique,  phase où le chercheur 

réalise  une  synthèse  des  caractéristiques  dialectales  brésiliennes;  2) L´établissement  de   la  

grammaticalisation, phase où le philologue élabore une grammaire constituée d´une façon formelle; 

3) Les contours prescriptifs du nouveau visage scientifique, phase où le philologue se consacre à la 

production  d´un  manuel  de  Stylistique; 4) La  prescription  “ululante”,  phase  où  le  discours 

prescriptiviste du chercheur culmine lorsqu´il s´intègre au genre jornalistique. On clonclut que dans 

toutes les phases d´étude linguistique auxquelles Melo s´est penché, il s´est acharné à défendre  une  

norme: la langue des classiques luso-brésiliens.  
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1) A bipolarização metalinguística em Portugal

No final do século XIX, a Filologia portuguesa ramificou-se em duas tendências: a 

primeira,  de  caráter  acentuadamente  prescritivista,  concentrava-se  na  elaboração  de 

gramáticas  e  de tratados que contivessem as  diretrizes  para a  prática  da escrita  e  da fala 

corretas;  a  segunda,  de  cunho  investigativo,  voltava-se  para  a  substantificação  da  norma 

culta1 a partir da investigação de textos literários e oficiais, além de se incumbir do estudo 

histórico do português e de pesquisas sincrônicas que revelassem aspectos da língua falada em 

Portugal.

Na primeira  década do século passado,  as duas tendências já estavam solidamente 

instauradas  e,  entre  si,  mantinham  uma  relação  de  mútua  repelência.  Os  prescritivistas 

julgavam  demasiadamente  liberal  a  postura  dos  partidários  da  investigação,  aos  quais 

atribuíam  a  pecha  de  abdicar  do  zelo  pela  boa  linguagem.  Os  adeptos  da  Filologia 

investigativa consideravam ultrapassada a postura dos prescritivistas, aos quais conferiam a 

qualificação  de  caturras,  apegados  a  questões  linguísticas  inférteis  e  desvinculados  do 

objetivo de descrever efetivamente a língua.

Ao  se  estabelecer  essa  bipartição  no  cerne  da  Filologia  portuguesa,  duas  figuras 

despontam, como ícones de cada uma das tendências referidas acima: Cândido de Figueiredo 

e Leite de Vasconcelos. O primeiro torna-se a personificação do prescritivismo, ao passo que 

o segundo assume a função de propagador da Filologia investigativa.

Cândido de Figueiredo dedicou-se, com afinco, à Lexicografia. Elaborou glossários e 

dicionários, nos quais transparece nitidamente sua postura conservadora. Nos verbetes por ele 

estabelecidos, evidencia-se a concessão de absoluta prioridade à delimitação do que é e do 

que não é correto. Define Figueiredo (1978: 814): “Deparar, v. t. Fazer aparecer. Apresentar 

1 Portanto,  nota-se  que,  embora  não  se  deixasse  nortear  pelo  parâmetro  prescritivista,  a  Filologia 
investigativa assentava-se num fundamento  normativo,  pois preconizava a instituição de uma  norma-padrão 
com base na investigação dos textos escritos. 
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inesperadamente: deparou-me o acaso um amigo. V. i. – Tem-se usado com a significação de 

encontrar alguém ou alguma coisa, topar, mas não é correcto2. [grifos do autor]”.  

Figueiredo adota como parâmetro a linguagem dos clássicos e, sobre ela, erige um 

modelo ideal de língua, no qual se deveria fundamentar a prática do bem escrever e do bem 

falar.  Camões  é  um  dos  cânones  nos  quais  se  baseia  o  lexicógrafo  para  condenar 

determinadas manifestações linguísticas de sua época. Expõe Figueiredo (1930: 11-12):

Várias vezes me tenho referido ao emprêgo clássico do pronome todo. Da mesma fórma que 
os Franceses distinguem  tout peuple  (qualquér povo) e  tout le peuple  (o povo inteiro), os  
nossos clássicos distinguiam toda casa (qualquér casa) e toda a casa (a casa inteira). (...)
Portanto,  Camões,  que  também  escreveu  toda  minha  pena  e  outras  expressões  análogas, 
respeitou a índole da língua e a prática autorizada, ao cantar  por toda parte  as armas e os 
barões..., embora tenhamos hoje de tolerar por toda a parte, que infelizmente se generalizou. 
[grifos do autor]         

No excerto acima, o filólogo vale-se da figura de Luís de Camões – cuja escrita é 

vinculada  à  obediência  ao  uso  autorizado  da  língua  –  para  fundamentar  sua  aversão  ao 

emprego generalizado da construção “por toda a parte”. Deste modo, o lexicógrafo reprova 

explicitamente  uma  determinada  manifestação  linguística  e  utiliza  uma  referência  pré- 

-estabelecida para justificar sua atitude intolerante. 

Corroborando-se a bipolarização instaurada no âmago da Filologia lusitana, Leite de 

Vasconcelos  personifica  a  oposição  a  Cândido  de  Figueiredo.  Esse  autor,  segundo 

Vasconcelos, representava uma corrente obsoleta de filólogos, mantenedores de uma postura 

que impedia o progresso do estudo filológico autenticamente científico3.
2 Neste trabalho, as citações contêm, precisamente, a grafia original dos textos transcritos.
3 Essa concepção de  cientificidade, adotada pelos  partidários do investigativismo, relaciona-se a um 

“pensamento  divergente”  que  se  integrara  à  Filologia  portuguesa,  segundo  o  qual  se  deveria  priorizar  a 
descrição  da  língua,  abdicando-se  da  postura  conservadora  dos  prescritivistas.  Sobre  a  dialética  dos 
“pensamentos convergente e divergente”, inerente à produção científica, discorre Kuhn (1992), que estabelece a 
seguinte conceituação: o “pensamento convergente” corresponde a um período em que o processo de produção 
científica se deixa caracterizar pela continuidade e pela acumulação, ao passo que o “pensamento divergente” é 
correlato a um período de descontinuidade e ruptura, dentro do qual se concebe um novo ‘modelo científico’, 
incomparável e incomensurável em relação ao que o precedeu.       
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Fez-se notória a contenda acadêmica entre Figueiredo e Vasconcelos, transferindo-se 

para  o  plano  do  debate  pessoal  a  incompatibilidade  das  duas  tendências  filológicas. 

Vasconcelos (1894: 1) chegou a criticar formalmente as concepções filológicas de Figueiredo, 

enfocando a carência de cientificidade que seria intrínseca à produção do prescritivista:

Não estranhei que o sr. Candido de Figueiredo se azedasse com a minha crítica, porque quem, 
como elle,  não trabalha  por amor da sciencia,  não póde gostar  de que o censurem e lhe  
descubrão os erros grosseiros que eu lhe descobri; mas do que me admirei em extremo foi  
o  de  o  sr.  Figueiredo  ter  a  petulancia  de  responder  com  má  fé  litteraria,  chocarrices,  
citações  inexactas  e  falsidades  scientificas  á  argumentação serena  e aos  factos  positivos,  
ou pelo menos logicamente deduzidos, com que o combati (...). 

  
A falta  de exatidão e  a presença de sofismas – propriedades atribuídas,  na citação 

anterior, ao trabalho filológico de Cândido de Figueiredo – são tópicos integrados ao discurso 

de Leite de Vasconcelos, que os associa à metalinguagem4 do prescritivista português e os 

dissocia  da  sua  própria  elaboração  metalinguística.  Discursivamente,  o  cânone  lusitano 

converte a  profundidade investigativa  no sustentáculo de sua prática científica, destinada à 

explicitação  da  importância  de  se  focalizar  o  uso  da  língua.  Tal  procedimento,  segundo 

Vasconcelos (op. cit.: 4), não estava presente na composição metalinguística de Figueiredo: 

   
O  sr.  Figueiredo  chama  <<tolissimo>>  a  acceite,  e  diz  que  eu  <<engoli>>  a  sua  
argumentação! Elle tinha começado por condemnar acceite, substituindo-o por acceito. (...)

 Ora acceite é de uso tão geral, que não só vem nos jornaes5, etc., mas philologos competentes, 
como os srs. Adolpho Coelho e Epiphanio Dias, lhe derão (como mostrei) foros de cidade. E 
ella vem já noutros diccionarios, por exemplo no Contemporaneo. Por tanto satisfaz a uma das 
condições essenciaes. [grifos do autor]

O investigativista português preconiza a focalização do uso da língua, atitude que o 

induz a se contrapor à reprovação das formulações linguísticas que não se encontram no texto 

4A metalinguagem consiste na utilização da língua para uma reflexão acerca da própria língua. Neste 
estudo, toma-se metalinguagem na acepção de “episteme voltada para a língua”.

5 Note-se  que  Vasconcelos  já  menciona  os  jornais  como  referência  para  o  uso  da  língua  escrita, 
anulando a hegemonia do texto literário como parâmetro para a aceitação das formas linguísticas.  
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literário clássico. Vasconcelos (op. cit.: 5) opõe-se, portanto, à postura reprovativa assumida 

por Figueiredo, metonímia do prescritivismo lusitano:

(...)  assim como ninguem repelle ENTREGUE, ASSENTE, LIVRE, QUITE e ESTREME  
(que fazem de participios), ninguem deve tambem repellir  ACCEITE, visto que é palavra  
geralmente usada. O não vir ella nos classicos, se é que não vem, não é motivo contra a  
acceitação da palavra, desde o momento que ella é boa e usada: pois de quantas palavras nos 
servimos, com que nunca sonhou Vieira nem Bernardes? Os classicos não fazem a lingua.  
[grifos do autor]

  
A partir desse embate explícito, institui-se uma gradativa preponderância da Filologia 

investigativa.  Estabelece-se  então,  na  pesquisa  filológica  empreendida  em  Portugal,  uma 

franca propensão a se superar a abordagem puramente prescritiva da língua.         

Para essa superação, contribuiu, fundamentalmente, Leite de Vasconcelos, autor que 

atribui  à  atividade  filológica,  primordialmente,  a  função  de  subsidiar  a  interpretação  dos 

textos literários clássicos. Declara Vasconcelos (1929: 844-845):

(...)  com  o  conhecimento  do  método  filológico,  é  mais  fácil  aproveitar  [os] primitivos 
documentos literários da nossa vida política, e lançar neles grande parte da luz de que carecem 
para a sua interpretação e valorização.
(...) como compreender bem sem ela [a Filologia] o Cancioneiro de Resende, Fernão Lopes, 
e Gil Vicente, por exemplo? 

Na concepção  do  filólogo  lusitano,  como se  demonstra  no  fragmento  anterior,  os 

documentos literários são o material no qual se deve fundamentar a atividade filológica. A 

partir da análise desse material, a Filologia desempenharia um papel científico (ao descrever a 

trajetória de uma língua desde a sua origem) e, ao mesmo tempo, cívico (ao inteirar o público 

leitor da história política de seu país).

Em consonância  com a  tendência  preponderante  na  Filologia  europeia  da  segunda 

metade do século XIX e com a sua visão investigativa da língua, o mestre português confere à 
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variação  sincrônica o  caráter  de  objeto  de  estudo  filológico,  equiparando-a  à  variação 

diacrônica no plano dos elementos a serem estudados pelos pesquisadores da língua. 

Vasconcelos  imbui-se  do  interesse  pelos  fatos  linguísticos  contemporâneos, 

especificamente  pelos  fatos  intrínsecos  à  realidade  linguística  do  ambiente  rural,  mais 

propensa à conservação. O filólogo adota, então, a concepção de que a pesquisa filológica 

deve concentrar-se tanto nas manifestações linguísticas presentes nos textos antigos, quanto 

nas  atuais  realizações  linguísticas  verificáveis  nos  diferentes  falares,  visando-se  a  uma 

possível  comparação  entre  as  elaborações  linguísticas  expressas  por  meio  dessas  duas 

modalidades.

Para o pesquisador Leite de Vasconcelos, registrar os diferentes falares se tornou um 

objetivo.  Propulsionado  por  essa  meta  científica,  Vasconcelos  (1955:  18)  dedicou-se  ao 

registro de aspectos do dialeto falado na região portuguesa de Barrancos: 

Da apócope do  -s originaram-se plurais iguais a singulares:  xapéu  (chapéu),  cincu  xapéu;  
casa, cincu  casa. E ao mesmo tempo uniformidade de flexões verbais:  laba, 2ª pessoa do  
singular, igual à 3ª; lababa, 2ª pessoa do singular, igual à 1ª e à 3ª. [grifos do autor]

Ao empreender  a  viagem a  Barrancos,  o  cânone  português  consumou seu  projeto 

dialetológico, o qual foi antecedido pela consciência de que a pesquisa in loco era essencial 

para os novos caminhos que a Filologia portuguesa adotara. Expõe Vasconcelos (op. cit.: 12): 

(...) consegui umas páginas à fala de Barrancos, baseado nuns apontamentos manuscritos que 
me dera já não me lembro quem, e, mais que tudo, em informações orais do Dr. Higino de 
Sousa, médico oculista, que exercia clínica em Lisboa, natural de Barrancos, ora falecido, e 
que  sabia  a  linguagem popular  da  sua  terra;  mas  convinha-me  ouvir  falar  muita  gente,  
comparar entre si certas expressões, averiguar pronúncias. E isso apenas o conseguiria indo a 
Barrancos eu próprio. 
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Fundamentando-se  em  princípios  novos e  numa  metodologia  específica,  Leite  de 

Vasconcelos manteve a variação linguística sob sua lente de pesquisador. O filólogo lusitano 

tornara-se, também, dialetólogo.

As proposições epistemológicas de Vasconcelos obtiveram uma considerável adesão 

dos  filólogos  portugueses,  sobrepondo-se,  continuamente,  aos  preceitos  divulgados  por 

Figueiredo (1925: 107), que, àquela atura,  verificava  defeitos  no falar dos personagens de 

Camilo Castelo Branco:

(...) Camilo, em várias passagens dos seus livros, emprega o si sem significação reflexa.
É certo; como é certo que em todas essas passagens não figura a prosa autêntica de Camilo, 
mas a das suas personagens, cujo falar, com os seus regionalismos e defeitos, o romancista  
procurava sempre reproduzir com a maior naturalidade. [grifo do autor]

Dessa  forma,  em  Portugal,  a  produção  filológica  passou  a  assumir  um  caráter 

predominantemente investigativo, fato que repercutiu na Filologia brasileira.

2)  Ecos  da  bipolaridade  lusitana  na  metalinguagem  brasileira:  um  instante 
epistemológico e a emersão de um objeto de estudo    

A nova perspectiva científica, originária das proposições de Vasconcelos, mostrou-se 

atrativa para os filólogos brasileiros, especialmente para Manuel Said Ali, que se tornou, na 

esfera da Filologia nacional, o principal divulgador da ótica investigativa. O filólogo apontou 

o declínio do prescritivismo e defendeu a instauração de uma visão analítica ao se estudar a 

língua. Tal visão, segundo Said Ali (1930: 5-6), deveria atingir a mutabilidade das expressões 

linguísticas, conduzindo as perscrutações filológicas ao âmbito da semântica:

O linguista de hoje investiga os factos sem preoccupar-se com a questão do que é ou deixa de 
ser correcto. Em geral procuro seguir o mesmo rumo (...).
Acima do modo,  antigo e exclusivista,  de  ver  as  cousas,  está  a indagação historica.  E a  
investigação da evolução dos phenomenos não se há de limitar ás mudanças de phonemas e 
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formas grammaticaes, mas estende-se ás expressões que com o tempo se foram trocando por 
outras. Entra-se no dominio da psychologia e da semantica.

  
O  autor  voltou-se,  com  muita  propriedade,  para  as  diferenças  comunicativas  que 

provêm das situações diversas nas quais se insere o falante, no decorrer do convívio social. 

Deste modo, a postura científica de Said Ali (op. cit.: 51) vislumbra a de um sociolinguista, 

empenhado para que se reconheçam os diferentes registros, ou seja, os usos linguísticos que 

variam em função da situação na qual se encontra o indivíduo: 

Uma cousa é dirigirmo-nos á collectividade, a pessoas desconhecidas, de condições diversas, e 
que nos ouvem caladas; outra cousa é tratar com alguem de perto, falar e ouvir, e ageitar a 
cada momento a linguagem em attenção a essa pessoa que está diante de nós, para que fique 
sempre bem impressionada com as nossas palavras.

Na  elaboração  metalinguística  de  Said  Ali,  instituiu-se  uma  contraposição  à 

intolerância  que Cândido de Figueiredo destinava às renovações semânticas  do português. 

Após realizar um minucioso estudo sobre as diversas acepções assumidas pelo verbo assistir, 

Said Ali  (1975: 183), em cuja produção filológica se estabelecem abordagens semânticas, 

apresenta a seguinte conclusão:

Sendo tantas e tão várias as acepções de assistir, torna-se muitas vezes necessário atender bem 
ao contexto e à situação para interpretar o verdadeiro sentido.
É possível que essa polissemia se verificasse mais na língua erudita do que no falar do povo, o 
qual  para  expressar-se  com  facilidade  e  clareza,  dispunha  de  sinônimos  de  significação 
definida, aplicáveis aos diversos casos. [grifo do autor]         

Evidencia-se, no fragmento anterior, o olhar analítico que o autor dirige ao contexto  

linguístico,  explicitando que nele se baseia a depreensão do sentido de uma palavra.  Esse 

procedimento  assegura  ao  filólogo  a  qualificação  de  pioneiro  dos  estudos  semânticos  no 

Brasil, designação que o integra, academicamente, à vertente da Filologia investigativa.   
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Devido à sua visão analítica da constituição do léxico, o filólogo brasileiro atribuía um 

caráter falho aos trabalhos filológicos de Figueiredo, a quem Said Ali (op. cit.:  31) dirige 

textualmente uma crítica, ao produzir um artigo acerca de uma obra do prescritivista lusitano:

O Problema da Colocação de Pronomes. – Assim se intitula um livro de cerca de 400 páginas, 
publicado em 1909, em Lisboa, e que o autor, o Sr. Cândido de Figueiredo recomenda como 
suplemento  às  gramáticas  portuguesas.  É  título  convidativo  e  toda  a  obra  que  trate  de 
semelhante assunto desperta sempre interesse.
(...)
Folheando-se o livro do Sr. Cândido de Figueiredo, salta aos olhos a coleção de exemplos com 
que encheu bom número de páginas; e, como exemplo convence mais do que a simples regra, 
esta parte do livro tem o seu lado simpático, ao menos para os que não examinam os textos. O 
valor desse trabalho colecionador acha-se, todavia, grandemente diminuído pela falta de tino e 
paciência para perscrutar devidamente os textos apurados e as condições em que aparecem. 

Na passagem acima, embora reconheça o valor quantitativo do exemplário elaborado 

por Figueiredo, o investigativista brasileiro destaca a falta de tino e paciência do lexicógrafo 

ao analisar  as  ocorrências  dos pronomes arrolados.  O pesquisador  estabelece,  assim,  uma 

crítica ao procedimento de análise adotado pelo filólogo português, opondo-se explicitamente 

à  perscrutação  filológica  que  oblitera  as  condições  em  que  ocorrem  as  manifestações 

linguísticas.

Said Ali contribuiu, fundamentalmente, para que os filólogos brasileiros adquirissem 

conhecimento  da  obra  de  Leite  de  Vasconcelos,  cujas  incursões  pelo  estudo  dos  fatos 

linguísticos  contemporâneos  inspiraram  cânones  da  Filologia  brasileira  a  se  voltar  às 

diferentes manifestações espaciais da língua oral. Assim, ao se iniciar o século XX, começou 

a se desenvolver no Brasil – paralelamente à investigação filológica – um outro tipo de estudo 

da língua: a pesquisa dos falares brasileiros. 

O  empreendimento  da  investigação  desses  falares  assinalou  a  metalinguagem 

brasileira  produzida  na  primeira  metade  do  século  passado,  período  em  que  no  âmbito 

nacional se consolidou a pesquisa dialetológica, configurada a partir da produção abundante 
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de obras destinadas ao português do Brasil. Em tal contexto, no qual proliferam os filólogos 

dedicados  ao  estudo  dos  falares  brasileiros,  inicia-se  a  elaboração  metalinguística  de 

Gladstone Chaves de Melo, autor de A língua do Brasil.

Nessa obra, Chaves de Melo compila as elucubrações dirigidas ao português do Brasil 

até àquele momento, resenhando-as à luz de um exame crítico da escola da língua brasileira6, 

à qual o autor dirige uma contra-argumentação, dividindo sua proposição, basicamente, em 

três instantes: primeiramente, investiga os motivos das diferenciações brasileiras, arraigando- 

-as, basicamente, nas influências tupi e africana e na existência de arcaísmos intrínsecos à 

língua popular; posteriormente, realiza um substancial levantamento de termos pertencentes à 

fala popular brasileira, equiparando-os a vocábulos que integram o dialeto interamnense de 

Portugal;  conclusivamente,  direciona  sua  pesquisa  sobre  os  traços  próprios  do  português 

brasileiro para a tese da diferenciação estilística (apresentada anteriormente por Sílvio Elia), 

propondo que o português do Brasil e o de Portugal são uma só língua, ramificada em estilos  

diversos7.

Embora esteja enquadrada no projeto da Filologia  investigativa,  A língua do Brasil  

comporta indícios de prescritivismo, ou seja, do procedimento  de zelar pelo uso  correto da 

língua, regido pelo parâmetros inerentes à norma tradicional8.  A partir  dessa consideração 

preliminar,  estabelece-se a proposição na qual assenta esta pesquisa, a saber: integrado ao 

cerne da metalinguagem de Chaves de Melo, o prescritivismo impregna-se na composição 

metalinguística do autor e, nessa produção, manifesta-se ao longo de um processo gradativo, 

substantificado em quatro fases – 1) Traços prescritivistas na descrição dialetológica, estágio 

6 Denominação  atribuída por Chaves de Melo à corrente constituída pelos filólogos que defendiam a 
existência de uma língua propriamente brasileira. 

7 Indo na esteira epistêmica de Elia, Melo propõe que a língua portuguesa é um sistema único, que se 
adapta aos diferentes universos orgânico-socioculturais correspondentes a Portugal e Brasil. Dessa adaptação, 
provêm  estilos  diversos,  ou  seja,  diferentes  escolhas  lexicais,  condizentes  com os  distintos  “modos  de  ser 
nacional” dos países mencionados.    

8 Neste estudo, atribuir-se-á a denominação “tradicional” à norma que Rey (2001) nomeia prescritiva, 
aquela instituída para coibir os desvios de um modelo linguístico pré-estabelecido.
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em que o pesquisador, ao efetivar uma síntese das características dialetais brasileiras, deixa 

transparecer  em  A língua do Brasil  a  intenção de  conservar  uma norma exemplar;  2)  O 

estabelecimento  da  gramatização,  fase  em  que  o  filólogo  elabora  uma  gramática, 

formalmente constituída; 3) Os contornos prescritivos do novo semblante científico, etapa em 

que o autor se dedica à produção de um manual de Estilística, no qual se faz latente a defesa 

da  norma literária exemplar  e se  faz evidente  a  intenção de aderir  a uma nova linha de 

pesquisa linguística;  4) A prescrição ululante,  estágio em que o discurso prescritivista  do 

pesquisador – anteriormente ajustado aos moldes do texto científico – culmina, ao assumir a 

forma de artigo jornalístico, gênero textual destinado à apresentação irrestrita de uma visão 

de mundo.

Na  exposição  descritivo-analítica  do  percurso  do  prescritivismo  na  elaboração 

metalinguística de Gladstone Chaves de Melo, concentra-se este trabalho, cuja importância 

reside, principalmente, no duplo caráter da investigação que ele se propõe: de um lado, pode 

contribuir para a descrição das diferentes manifestações do discurso prescritivista; de outro, 

pode  constituir-se  uma contribuição  para  o  estudo  da  produção  metalinguística  de  Melo, 

filólogo cuja obra constitui um valioso objeto de pesquisa para a vertente historiográfica da 

Linguística brasileira, porquanto contém vestígios de diversas fases do pensamento linguístico 

no Brasil,  contenção  alcançada  por  se  tratar  de  uma obra  construída  ao  longo do século 

passado – da germinação, efetivada em meio ao florescer das perscrutações voltadas para o 

português do Brasil, à culminância, empreendida durante a ressurgência da metalinguagem 

incorporada às páginas dos jornais.

Nesta  pesquisa,  num  sentido  geral,  adotou-se  como  objetivo  apresentar  o 

prescritivismo como a espinha dorsal do discurso metalinguístico de Chaves de Melo. De um 

modo  mais  específico,  o  presente  trabalho  deixou-se  nortear  pelos  seguintes  propósitos: 

descrever  historicamente  e  caracterizar  discursivamente  o  contexto  no  qual  emerge  a 
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metalinguagem produzida por Melo; expor o modo como se substantifica, nas proposições 

efetivadas pelo filólogo, a transição do investigativo ao  prescritivo; evidenciar os diferentes 

aspectos formais assumidos pelo prescritivismo no decurso da produção metalinguística do 

autor.

Tomando-se em consideração o objetivo geral  deste  estudo, decidiu-se atribuir  um 

caráter amplo ao material analisado: o corpus9 deste trabalho abrange de A atual decadência  

da língua literária, ensaio com que Chaves de Melo inicia sua elaboração metalinguística, a 

Na ponta da língua, coletânea de artigos metalinguísticos em que Melo e outros filólogos 

dedicados à divulgação da norma-padrão se empenham na elucidação de questões gramaticais 

e  ortográficas.  Relacionar-se-ão,  abaixo,  as  obras  analisadas  ao  longo  do  trabalho10, 

pospondo-se-as às suas respectivas siglas:

 
ADLL – A Atual Decadência da Língua Literária

LB – A Língua do Brasil

LERB – A Língua e o Estilo de Rui Barbosa

CMF – Conceito e Método da Filologia

IFP – Iniciação à Filologia Portuguesa

NMAS – Novo Manual de Análise Sintática 

AGP – Alphonsus de Guimaraens: Poesia

GFLP – Gramática Fundamental da Língua Portuguesa  

ALB – Alencar e a “Língua Brasileira”

OFACB – Origem, Formação e Aspectos da Cultura Brasileira

9 Nesta pesquisa, ao se transcreverem fragmentos do corpus, adotou-se o seguinte esquema de citação: 
sigla da obra seguida imediatamente do(s) número(s) da(s) página(s) da(s) qual(is) se extraiu a passagem.   

10 No que se refere à metalinguagem examinada neste estudo – à de Melo e à dos outros autores cujas 
reflexões  foram  enfeixadas  aqui  –  priorizaram-se  as  primeiras  edições  das  produções  metalinguísticas 
submetidas  a  análise.  As  exceções  são  referentes  a  edições  posteriores  nas  quais  se  encontrem  melhor 
configuradas as proposições que alicerçam as referidas produções. 

javascript:open_window("http://143.107.73.17:80/F/B7CPHH7QUP5URSX6JSGUDER19UDSDTQQGCEIE7T1874H3Y92GC-15564?func=service&doc_number=000076442&line_number=0009&service_type=TAG");
javascript:open_window("http://143.107.73.17:80/F/B7CPHH7QUP5URSX6JSGUDER19UDSDTQQGCEIE7T1874H3Y92GC-15564?func=service&doc_number=000076442&line_number=0009&service_type=TAG");
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EELP – Ensaio de Estilística da Língua Portuguesa

EVGD – A Excelência Vernácula de Gonçalves Dias

PL – Na Ponta da Língua 

Para  a  análise  desse  material,  recorreu-se  ao  suporte  metodológico  oferecido  por 

Swiggers (1990). O teórico apresenta dois tipos de procedimento para se reger o trabalho 

historiográfico em Linguística, os quais não se excluem: a ‘concentração no conteúdo’, que se 

substantifica  no  levantamento  de  trabalhos  teóricos  voltados  para  a  linguagem,  e  o 

‘direcionamento  para  o  contexto’,  que  se  materializa  na  recorrência  a  elementos 

extralinguísticos, pertencentes ao contexto no qual se desenvolve o processo de elaboração da 

teoria linguística. 

Neste  estudo,  inserido  no  âmbito  da  Historiografia  Linguística,  buscou-se  uma 

comunhão  entre  esses  dois  tipos  de  procedimento,  devido  ao  fato  de  se  adotar,  aqui,  a 

concepção de que a focalização do contexto  é complementar  à  investigação do conteúdo, 

ampliando-lhe o grau de alcance analítico. Ao se adotar tal concepção, optou-se por efetivar, 

anteriormente à investigação específica da elaboração metalinguística de Chaves de Melo, a 

descrição do contexto histórico-epistemológico no qual se constituem as bases conceptuais 

adotadas pelo autor.   

Considerando-se  a  inserção  desta  pesquisa  no  âmbito  historiográfico,  ao  cerne  da 

fundamentação teórica, integrou-se a noção de  horizonte de retrospecção, estabelecida por 

Auroux (2006), para quem não se pode analisar a elaboração do conhecimento sem a vincular 

à temporalidade, à confluência de fatos (histórico-sociais e epistemológicos) no bojo da qual 

todo saber  é  produzido.  No interior  dessa  afluência  de fatos,  instaura-se  um conjunto  de 

conhecimentos  que  antecedem  uma  atividade  cognitiva  e  que  para  ela  contribuem 

decisivamente. A esse conjunto de conhecimentos, o teórico francês atribui a denominação de 

horizonte de retrospecção.  
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A  partir  dessa  noção  instituída  por  Auroux,  demonstra-se  a  importância  de  se 

reconstituir o contexto em que determinado conhecimento metalinguístico foi produzido, a 

fim de se aprimorar o olhar historiográfico a ele dirigido. Nesse contexto, além de elaborações 

metalinguísticas  anteriores,  incluem-se  ocorrências  que  extrapolam  a  esfera  da  produção 

metalinguística,  constituindo  a  tessitura  social  no  interior  da  qual  a  metalinguagem  foi 

elaborada.  Daí  por  que  Bastos  &  Palma  (2004)  atribuem  à  Historiografia  Linguística  a 

qualificação  de  disciplina  explicativa,  que  necessita  transcender  a  dimensão  da  produção 

científica voltada para a língua e demonstrar a importância dos fatos sociais para o progresso 

do conhecimento metalinguístico.

Paralelamente  à  forma  dinâmica  por  meio  da  qual  os  fatos  sociais  acontecem, 

estabelece-se a dinâmica das ciências, à qual se refere Swiggers (1984), ao dissertar sobre a 

constituição de teorias linguísticas em épocas diferentes. O teórico afirma que o dinamismo 

inerente  à  produção  científica  gera  a  instauração  contínua  de  “pontos  de  vista”  em 

Linguística, aos quais deve estar atento o historiógrafo. Esses “pontos de vista” constituem 

visões epistemológicas que podem coexistir num mesmo material de análise. Aplicando-se tal 

proposição  a  esta  pesquisa,  na  qual  se  adotou  como  objeto  de  estudo  as  manifestações 

prescritivas verificáveis na obra de Melo, percebe-se a importância de não se restringir o olhar 

analítico a essas manifestações, estendendo-o aos contornos conceptuais nos quais elas vêm à 

tona.           

Neste trabalho, tanto na focalização do contexto quanto na investigação do conteúdo, 

sempre que o material de estudo o permitiu, utilizou-se da base teórica oferecida pela Análise 

do Discurso, principalmente das proposições de Bakhtin (1999) e de Benveniste (1995). A 

partir dessa utilização, à  investigação histórica  na qual assenta esta pesquisa, integrou-se o 

olhar analítico-discursivo, procedendo-se à focalização dos elementos linguístico-discursivos 

por intermédio dos quais o prescritivismo se incorpora à metalinguagem produzida por Melo. 
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Deste modo, empregando-se o método histórico-descritivo, manteve-se este trabalho na linha 

de investigação histórico-discursiva, em cuja esfera se estabelecem como metas a descrição 

dos  fatos  históricos  em meio  aos  quais  ocorre  a  formação  discursiva11 de  um autor  e  a 

investigação intralinguística dos componentes dessa formação. 

   

11 Esse termo foi estabelecido por Foucault (1969), para denominar o conjunto de alusões – explícitas 
ou  implícitas  –  nas  quais  se  fundamenta  um  determinado  baluarte  epistemológico,  a  partir  das  quais  se 
depreendem as raízes discursivas de uma produção científica.     
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II
Um contexto discursivo,
um autor em formação
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1) Apresentação de conceitos-chave: o purismo e a prescrição linguística

A metalinguagem substantifica-se na reflexão acerca da língua. Tal reflexão volta-se 

para a  seleção  ocorrida entre o sistema e a fala, entre o conjunto de possibilidades de que 

dispõe o falante e o ato linguístico consumado. Tal seleção é a norma, na qual se mantêm os 

valores, as expectativas, o conhecimento de mundo, enfim, o perfil social do falante. É nela 

que  se manifesta, também, a intenção do indivíduo ao estabelecer o ato comunicativo, ao 

selecionar  alguns dos  inúmeros  elementos  oferecidos  pelo sistema e,  assim,  concretizar  a 

atividade linguística. A posição intermediária da norma é descrita por Coseriu (1987: 72):

Num primeiro grau  de formalização,  essas  estruturas  [as linguísticas]  são simplesmente  
normais e tradicionais na comunidade, constituem o que chamamos norma; mas, num plano de 
abstração  mais  alto,  depreende-se  delas  mesmas  uma  série  de  elementos  essenciais  e  
indispensáveis  de  oposições  funcionais:  o  que  chamamos  sistema.  (...)  Vale  dizer  que  o  
sistema e a norma não são realidades autônomas e opostas ao falar e tampouco “aspectos do 
falar”, que é uma realidade unitária e homogênea, mas (...) abstrações que são elaboradas  
sobre a base da atividade lingüística concreta, em relação com os modelos que utiliza. [grifos 
do autor]

Percebe-se que a norma consiste na escolha social, em uma opção dentre as inúmeras 

oferecidas pelo sistema. Ela é, com efeito, o filtro social12 que determina o modo como será 

organizada a produção linguística.

As  inúmeras  possibilidades  oferecidas  pelo  sistema  correspondem  às  diversas 

configurações da norma, que varia conforme os diversos contextos da vivência em sociedade. 

Observa Leite (op. cit.: 20): “(...) a norma decorre do uso adotado pelo corpo social, isso quer 

dizer que todo uso normalizado é mais ou menos perceptível em seus contextos”.

12 Esse termo foi empregado por Leite (2007).
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Nota-se, dessa maneira, que a cada uso linguístico subjaz uma norma. Rey (op. cit.) 

denomina essa norma, aquela que rege toda formulação linguística estabelecida, de  norma  

objetiva.  Nela,  fundamenta-se  cada  um  dos  vários  produtos  permitidos  pelas  estruturas 

linguísticas.

Quando  o  usuário  da  língua  busca  a  conservação  de  uma  norma  objetiva, 

manifestando  uma  oposição  frontal  a  outras  normas,  instaura-se  o  purismo.  Conforme  a 

observação  de  Auroux  (2001:  29),  o  purismo  é  uma  das  mais  profusas  fontes  de 

metalinguagem:

As causas  que agem sobre o desenvolvimento  dos saberes lingüísticos  são extremamente  
complexas. (...) O purismo e a exaltação da identidade nacional com seu acompanhamento de 
constituição / preservação de um corpus literário (seja religioso ou profano), são, por exemplo, 
fenômenos quase-universais  na constituição,  espontânea ou por transferência,  dos saberes  
lingüísticos. [grifos do autor]

No início do século passado, consoante expõe Leite (2006: 242), as vertentes puristas 

da metalinguagem brasileira  convergiram para a  busca da preservação da norma objetiva 

correspondente à tradição clássica do português: 

[Na metalinguagem dirigida ao português do Brasil, no começo do século XX], não se
admitiam  interferências  de  palavras  estrangeiras,  nem  de  palavras  novas  ou  velhas.  As  
palavras  estrangeiras,  especialmente  francesas,  representavam  o  perigo  de  transformar  a  
língua, descaracterizá-la. As novas, desprestigiadas, eram negadas por desviarem a língua do 
caminho da perfeição. As velhas eram rechaçadas por fazerem parte de uma fase mais pobre 
da formação da língua. Enfim, tudo, no fundo, levava a um só caminho: preservar a tradição 
clássica do português.     
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Nesse momento histórico, as vertentes puristas dos investigadores da língua, além de 

buscarem  preservar  a  norma  correspondente  ao  português  clássico,  propagam-na  como 

modelo linguístico  que  deve  prevalecer  sobre  as  outras  normas.  Essa  propagação,  que 

identifica a  atitude dos pesquisadores ao purismo, insere-se num plano mais amplo:  o da 

prescrição linguística.

Desse modo, transita-se da tentativa de conservação para o procedimento de correção, 

a  partir  do qual  se  configura  a  norma prescritiva,  conforme  denomina Rey (op.  cit.).  À 

pluralidade inerente  à  norma objetiva,  opõe-se a  unilateralidade  da norma prescritiva  (ou 

norma tradicional), instituída para corrigir, para coibir os desvios de um modelo prestigioso 

de língua.

A  prática  da  prescrição  linguística  –  ou  seja,  o  prescritivismo  –  baseia-se  na 

contraposição  do  que  é  ao  como  deve  ser.  Ao  praticá-la,  o  indivíduo  ocupa-se  em 

regulamentar a língua, isto é, em extrair do uso um parâmetro linguístico, a partir do qual se 

estabeleça a utilização exemplar da língua. 

As duas atitudes linguísticas em questão – o purismo e o prescritivismo13 – inscrevem-

se no contexto histórico-epistemológico em que se alinhava o discurso metalinguístico de 

Chaves de Melo, conforme será exposto a seguir.

13 Há  uma  visão  mais  abrangente  de  prescritivismo,  originária  da  concepção  de  prescrever  como 
“regulamentar de antemão”, conforme define François (1979). Desse ponto de vista, a prescrição consiste na 
rejeição  que  o  falante  dirige  a  variantes  extrínsecas  ao  conjunto  de  hábitos  linguísticos  vigentes  na  sua 
comunidade. 

Neste  trabalho,  toma-se  prescritivismo  no sentido de  exemplaridade,  a  partir  do qual  se  produz 
metalinguagem. Busca-se, aqui, descrever o modo como se configura, na obra de Melo, o discurso em favor da 
norma exemplar.      
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2) A tessitura histórico-discursiva 

2.1) O português do Brasil:  metalinguagem primígena e as  diferentes  concepções da 
cidadania brasileira 

Em  1822,  realizou-se  a  independência  política  do  Brasil.  Desse  fato  histórico, 

originou-se o projeto estético-literário destinado a consumar a independência linguística do 

país.  Nesse  projeto,  levado  a  efeito  pelos  escritores  do  Romantismo,  empenhou-se 

particularmente José de Alencar. 

Determinado a extrair da herança literária portuguesa uma escritura brasileira, o autor 

de  O  Guarani  assimila  plenamente  o  anseio  de  se  chegar  a  uma  identidade  nacional, 

conferindo à produção literária um aspecto de missão patriótica. Destaca Lajolo (1996: 110):

Desde  seu  início,  confiava-se  à  literatura  brasileira  tarefa  já  cumprida  pelas  literaturas  
nacionais  européias  cem anos  antes:  o  encorpamento  e  consolidação  de  uma  identidade  
nacional  burguesa,  e  seus  correspondentes  valores,  sentimentos  e  emoções.  E  não  
obstante  a adversidade de condições,  parece que os escritores  brasileiros  deram o recado  
que lhes foi encomendado, empreendendo a tarefa como missão civilizadora e patriótica. 

Ao personificar o ufanismo inerente à contextura sociopolítica do pós-independência, 

Alencar (1978: 55) proclama a renovação dos modos de locução literária, entretecendo, numa 

mesma urdidura metalinguística, as noções de língua e nacionalidade:

(...) não obstante os clamores da gente retrógrada, que a pretextos de classismo aparece em 
todos  os  tempos  e  entre  todos  os  povos  defendendo  o  passado  contra  o  presente:  não  
obstante  a  força  incontestável  dos  velhos  hábitos,  a  língua  rompe  as  cadeias  que  lhe  
querem impor, e vai se enriquecendo, já de novas palavras, já de outros modos diversos de 
locução. (...)
A língua é a nacionalidade do pensamento como a pátria  é a nacionalidade do povo. Da  
mesma forma que instituições justas e racionais revelam um povo grande e livre, uma língua 
pura, nobre e rica, anuncia a raça inteligente e ilustrada. [grifo do autor]

O romancista utiliza o termo classismo para se referir à busca de se conservarem os 

moldes clássicos de linguagem literária, atitude na qual se concentraram os propaladores do 
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enquadramento  do  texto  literário  no  português  clássico.  A  essa  atitude,  contrapõe-se 

categoricamente Alencar (op. cit.: 56), explicitando, incisivamente, o anacronismo intrínseco 

àquele enquadramento:

Falemos particularmente da língua portuguesa.
A escola ferrenha, que já vai em debandada, mas há cerca de vinte anos tão grande cruzada fez 
em prol  do  classismo,  que pretende  que atualmente,  meado  do século  XIX,  discorramos  
naquela mesma frase singela da adolescência da língua, quando a educavam os bons escritores 
dos séculos XV e XVI.

 Não é isso possível; se o fosse, tornara-se ridículo. [grifo do autor]

A reação do ficcionista ao classismo não implicou, necessariamente, uma busca de se 

descrever  fielmente  a  fala  brasileira,  visto  que  o escritor  cearense  concebia  a  linguagem 

literária e a linguagem que se fala diariamente como dois estratos linguísticos perfeitamente 

distinguíveis. Observa Pinto(a) (s/d: 73):   

(...)  não  só  o  relacionamento  língua  literária  –  fala,  mas  também  a  conceituação  das  
respectivas funções está patente em Alencar, desde a sua primeira cogitação a respeito, no  
“Poscrito”  de  Diva,  na  afirmação  de  que  há  duas  espécies  de  linguagem,  “a  linguagem  
literária, escolhida, limada, grave”, que é uma arte; e uma “linguagem sediça e comum que se 
fala diariamente” e que é um “mister”. 
Desta fala comum Alencar jamais cogitou, no sentido de levantar-lhe os traços fundamentais 
ou específicos,  para  eventual  aproveitamento  literário.  Toma-a como abstração,  ponto  de  
referência,  em abono de uso seu,  dada a sua condição de falante competente.  [grifos da  
autora]

Desse modo,  percebe-se que a  língua nacional  preconizada pelo ficcionista  não é, 

propriamente,  a  variante  brasileira.  Trata-se,  com  efeito,  de  uma  elaboração  estética, 

fundamentada no vasto conhecimento lexical de Alencar, que antes de recorrer a um estilo 

brasileiro,  para  produzir  suas  obras  literárias,  recorreu  ao  “seu  estilo”,  como  denomina 

Pinto(a) (op. cit.). Dessa configuração estética do português do Brasil, o romancista utilizou-se 

para se opor ao classismo.     
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O ajustamento  do  texto  literário  aos  moldes  clássicos,  procedimento  que  Alencar 

considera desconforme com seu contexto estético-literário, é preconizado por Taunay (1978: 

374-375), que alude reprovativamente ao escritor cearense:

Sempre achei  bem estranhável  o  esforço  de  homens doutos  e  autorizados,  como Batista  
Caetano, Paranhos da Silva, Couto de Magalhães, Alencar, Policarpo Dias da Cruz e não  
poucos outros, a explicarem com aplauso imperdoáveis solecismos, erigindo-os em princípios 
constitutivos do novo idioma brasileiro. No meu entender, por aí não iam bem. (...)
Parece-me, que atualmente os nossos escritores se vão chegando ao modo regular, elegante e 
bem consoante da colocação desses pronomes [me, te, se, lhe], acabando-se, portanto, com 
equívocos e cincas, que iam assumindo foros autoritários.
Nada como seguro e sensato guia, e este o vamos encontrar no estudo dos bons e simples  
clássicos.

As proposições conservadoras do Visconde de Taunay são endossadas por Euclides da 

Cunha, que discorre sobre o brasileiro errado que surge do português certo. Ao redigir uma 

crítica ao escritor J. Pereira de Sampaio, Cunha (1978: 379-380) assinala as “velhas relações 

históricas” que vinculam o português do Brasil ao de Portugal: 

Garantimo-lo: o brasileiro errado que surge do português certo e castiço de A. Garrett, distrai-
-nos, como a toda a gente, é uma fantasia – não ofende; aceitamo-lo com o mesmo entusiasmo 
ruidoso, jovial e forte com que os yankees aplaudiram o Uncle Sam de Sardou...
O que é lastimável é não haver reciprocidade no considerar de tal modo a questão e que não 
veja o escritor nessa rivalidade dos dois povos afins, mas distintos, um fato nobilitador para 
ambos  e  incapaz  de  gerar  irrupção  de  ódios  que  os  incompatibilizarem  ou  façam  
estremecer  sequer  velhas  relações  históricas  que  –  para  nós  pelo  menos  –  são  um  
compromisso com o passado. [grifos do autor] 

Na defesa dos  moldes clássicos,  empenha-se,  também,  Rui  Barbosa,  reinserindo o 

nome de Alencar na discussão acerca do “dialeto brasileiro”, noção cujo advento, segundo o 

orador,  seria  a  causa  de uma sedimentação  das  corrupções do idioma.  Assevera  Barbosa 

(1978: 387):
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Depois (...) que se inventou, apadrinhado com o nome insigne de Alencar e outros menores, 
“o  dialeto  brasileiro”,  todas  as  mazelas  e  corrupções  do  idioma  que  nossos  pais  nos  
herdaram  cabem  na  indulgência  plenária  dessa  forma  de  relaxação  e  do  desprezo  da  
gramática  e  do  gosto.  Aquela  “formosa  maneira  de  escrever”,  que  deleitava  os  nossos  
maiores, passou a ser para a orelha destes seus tristes descendentes, o tipo da inelegância e 
obscuridade. Ao sentir de tal gente, quanto mais ofender a linguagem os modelos clássicos, 
tanto  mais  melodias  reúne;  quanto  mais  distar  do  bom  português,  mais  luminosidade  
encerra. [grifos do autor]

Percebe-se, numa linha de progressão temporal, a oposição à postura  renovadora de 

Alencar: de Taunay, escritor contemporâneo do romancista cearense, a Rui Barbosa, tribuno 

que, no início do século passado, inscreveu-se na metalinguagem brasileira. 

Os opositores de Alencar se atribuem uma mesma incumbência: demonstrar o caráter 

errado das propriedades linguísticas que, em conjunto, substantificariam a língua brasileira, 

cuja difusão constituiria uma apologia ao abandono dos moldes clássicos de linguagem.

Ao elaborar a  Réplica  às defesas da Redação do projeto do Código Civil Brasileiro, 

opúsculo  em que respondeu às  observações  críticas  que  Ernesto  Carneiro  dirigira  ao  seu 

Parecer sobre a Redação do projeto enviado pela Câmara dos Deputados ao Senado, Barbosa 

(op. cit.: 389) refere-se depreciativamente ao “dialeto brasileiro”, associando-o à linguagem 

na qual fora redigido o projeto citado:

O projeto  [do Código Civil Brasileiro], por exemplo, tal qual atravessou as suas quatro  
primeiras fases desde as mãos do Dr.  Clóvis até às do Dr.  Carneiro, passando, entre um e  
outro, pelas duas comissões, estaria  escrito nisso a que chamam “dialeto brasileiro”:  em  
português, não está.  Direi  que o estaria  em  brasileiro,  a  querermos enxovalhar,  contra  a  
minha  opinião,  este adjetivo,  associando-o ao abandono dos bons modelos  da linguagem,  
cuja história, cujos monumentos e cujos destinos se entrelaçam com os da nossa raça e os  
da nossa nacionalidade. [grifos do autor] 

Dessa  forma,  instaura-se  uma  bipolarização,  na  qual  se  consolidam  duas 

idiomaticidades,  ou seja,  duas  percepções da língua,  como define  Dias (1996:  71-72),  ao 

analisar os textos produzidos, na primeira metade do século passado, pelos parlamentares que 
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propuseram  o  estabelecimento  da  denominação língua  brasileira  e  pelos  que  a  eles  se 

opunham: 

A idiomaticidade é relativa a um sujeito empírico, um sujeito que se situa a si e ao outro em 
relação a um tempo e a um espaço. É em relação a este sujeito que a língua é percebida como 
idioma. (...)
Assim, muitos deputados aceitam a 'denominação' de língua nacional, para a língua portuguesa 
do Brasil; no entanto, recusam a denominação de língua brasileira. A nossa hipótese é a de 
que a denominação de língua brasileira, para aqueles que não aceitam essa denominação, é 
percebida como fora do espaço social, em que atuam política e institucionalmente. [grifos do 
autor] 

A  idiomaticidade  adotada  por  Alencar,  proveniente  da  sublimação  dos  elementos 

orgânico-sociais que àquela altura compunham o Brasil, propulsiona a elaboração dos textos 

nos  quais  se  preconiza  a  denominação língua  brasileira.  Nesses  textos,  efetiva-se  a 

identificação do brasileiro com os componentes sublimes da natureza do país, conforme expõe 

Dias (op. cit.: 63):

Nos textos do parlamentar que defende a denominação da língua brasileira, (...) a posição de 
enunciação é constituída a partir da identificação do brasileiro com os elementos da natureza 
do  País  (a  língua  no  Brasil  “pede  vida  própria  e  naturalização”),  bem  como  com  um  
caráter “natural”  e  romântico  da  língua  (“língua  tão  cheia  de  suavidade  que  falam  as  
brasileiras”). Língua brasileira teria como referente a “fala naturalizada”. (...) A brasilidade  
é concebida em relação a uma imagem romântica  do País e não em relação ao corpo de  
falantes que se constituem numa nação de alguma forma.

O confronto discursivo dos dois grupos de parlamentares corresponde, assim, àquele 

instituído  entre  Alencar  e  seus  opositores,  pois  se  reporta  à  incompatibilidade  de  duas 

idiomaticidades, duas concepções da língua estabelecidas a partir dos dois espaços sociais em 

que atuam os sujeitos que produzem os textos congressionais em questão: um espaço ocupado 

por  aqueles  que  restringem  o  conjunto  de  atividades  linguísticas  à  escrita  institucional, 

vínculo maior, naquele momento histórico, entre Brasil e Portugal; e um espaço preenchido 
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por aqueles que apregoam a consolidação da autonomia nacional,  por intermédio de uma 

sublimação linguístico-cultural  do Brasil,  isto  é,  por  meio da construção de uma imagem 

romântica do país. A esses dois espaços, destina-se a explanação de Dias (op. cit.: 79):

Nas discussões em torno da mudança de denominação do idioma do Brasil estavam em causa, 
de um lado, o espaço da adequação entre a língua e o modo de ser da língua (a modalidade 
escrita), em relação ao qual um grupo social encontra sua própria referência; de outro lado, o 
espaço em que se configura uma imagem romântica, ornamental do País.
Esses dois espaços constituem-se então como lugares de configuração da idiomaticidade. 

Focalizam-se, na citação anterior, dois lugares de constituição da idiomaticidade, dos 

quais irradiam duas acepções de cidadania: uma delas, de cunho eminentemente conservador, 

assenta  na identidade  portuguesa,  a  cujo  cerne deveria  permanecer  vinculado o indivíduo 

brasileiro para se enquadrar na categoria de  cidadão; a outra acepção arraiga-se na postura 

renovadora da corrente romântica personificada em José de Alencar,  autor de escritos nos 

quais  transparece  o  anseio  de  se  renovar  a  cidadania  brasileira,  cuja  reformulação  se 

fundamentaria na legitimação do caráter nacional.

A instauração de uma identidade autenticamente nacional, processo ao qual Alencar 

condiciona o advento  de uma cidadania  brasileira,  torna-se  a  aspiração na qual  Monteiro 

Lobato concentra sua produção literária. De modo veemente, o ficcionista propaga a iminente 

consolidação  da  “língua  brasileira”14,  reportando-se  discursivamente  aos  indianistas 

românticos, em cuja obra o escritor identifica os primeiros registros da  língua diferente na 

literatura brasileira. Declara Lobato (1981a: 53):

14 A preconização da língua brasileira corresponde a uma fase da metalinguagem de Monteiro Lobato. 
Essa  fase  alcançou  maior  repercussão  por  ser  aquela  que  se  mantém  em  desconformidade  com  o 
conservadorismo  vigente  no  contexto  em que  o  escritor  paulista  produz  sua  metalinguagem.  A elaboração 
metalinguística  de  Lobato  se  assinala  por  uma  instabilidade  discursiva,  como  se  demonstra  na  divisão 
cronológica estabelecida por Leite (2006): de 1904 a 1919, o autor defende a prescrição gramatical; de 1920 a 
1940, preconiza a língua brasileira; de 1941 a 1945, retoma a defesa da tradição gramatical.     
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Embora extremamente nacionalistas e fundamente brasileiros de coração, nossos primeiros  
poetas  conservaram-se  portugueses  de  espírito.  A língua  de  seus  versos,  por  exemplo,  é  
rigorosamente portuguesa, sem nada da língua nova que se elaborava no seio do povo; as  
imagens empregadas, o estilo, o torneio da frase, tudo era português, embora fosse empregado 
para hostilizar as coisas lusitanas.
A reação começa com os indianistas românticos, fase que marca as primeiras manifestações de 
uma inevitável disparidade: povos diferentes, língua diferente, literatura diferente. 

Embora reconheça – e exalte – a excelência literária de Olavo Bilac e Rui Barbosa, o 

autor  ressalta  que,  na  obra  desses  literatos,  não  se  apresenta  a  língua  nova,  inevitável 

sucessora  da língua portuguesa,  de acordo com as  convicções  metalinguísticas  de Lobato 

(idem, ibidem):

Na poesia é Olavo Bilac quem alcança o cimo da perfeição, sem lograr tampouco vibrar de 
acordo com a alma do povo. É outro grego. E é romano, é um Cícero esse fenomenal Rui  
Barbosa,  considerado  força  da  natureza,  expressão  última,  canto  de  cisne  da  língua  
portuguesa, condenada no Brasil a deixar o lugar à língua brasileira, sua filha. 

A  língua elaborada no seio do povo, à qual se refere Lobato, é o objeto de estudo 

adotado por Amadeu Amaral, pesquisador que produziu  O dialeto caipira, obra pioneira, a 

partir da qual se delineia a investigação dialetológica no Brasil.

Ao livro de Amaral, vindo a lume em 1922, destina-se uma crítica elogiosa de Lobato 

(1981b:  57), cuja ânsia de renovação, assim como a de Alencar, dirige-se contundentemente 

aos partidários do conservadorismo linguístico:

(...) Só este trabalho coletivo nos permitirá a posse do diamante bruto que por aí rola nas mãos 
calejadas do poviléu. Feito isto é lapidá-lo na ourivesaria da rima e da prosa e teremos criado a 
língua nova que no futuro falarão cem ou duzentos milhões de homens.
É isto que nos diz o livrinho modesto de Amadeu Amaral, o Fernão Lopes da gramaticologia 
brasileira.
Seu Dialeto Caipira assanhará as tartarugas filologi-perobas, como obra ímpia que dá honras 
de cidade à “corrupção”.
Esses carunchos sob forma humana pertencem à fauna cadavérica. Só se sentem à vontade  
quando a questão é de necrópsia. 
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Impulsionados pelo empreendimento dialetológico de Amadeu Amaral, os escritores 

modernistas  ratificam  o  propósito  de  registrar  a  língua  nacional e,  norteados  por  esse 

objetivo, realizam a Semana de Arte Moderna, também em 1922. Ao se efetivar tal evento 

artístico-literário, no Brasil, culmina o  purismo nacionalista15 – germinado nas proposições 

metalinguísticas de José de Alencar e consumado na metalinguagem de Monteiro Lobato –, 

levado a efeito pelos defensores da “língua brasileira”, da norma na qual se fundamentaria um 

modo propriamente brasileiro de falar.

A atitude modernista originou uma cisão na metalinguagem brasileira: de um lado, os 

que aderiram à noção de “língua do Brasil”; de outro, os que identificaram nessa noção uma 

falácia a ser suprimida. Instaurou-se, a partir desse embate ideológico, um conflito de paixões, 

que assinalou a produção filológica no Brasil, na primeira metade do século passado. 

2.2) Arena de paixões 

Swiggers  (1997:  177)  reporta-se  a  um  momento  passional, em  que  na  França 

proliferaram  textos  de  autores  que  ansiavam  libertar-se  da  ascendência  greco-latina  e 

vincular-se, por meio da língua, a um passado mítico, referente à época dos gauleses:

La  pensée  linguistique  du  XVI  siècle  est  ainsi  largement  subsumée  par  une  volonté  de 
planification  linguistique  centralisante.  Et  cette  dernière  cherchera  à  se  justifier  par  des 
arguments  historiques.  En effet,  dès la  second moitié  du XVI siècle,  on voit  apparaître  – 
surtout dans les pays romans – des textes qui réclament une prestigieuse ancienneté pour la 
langue nationale. En France, plusieurs auteurs veulent se libérer de l’ascendance gréco-latine, 
et recherchent pour la langue un passé mythique, identifié avec l’époque des Gaulois.

Semelhante estado de paixão se estabeleceu no Brasil, no início do século XX, quando 

o  movimento  modernista  desencadeou  uma  insurreição  contra  os  padrões  lusitanos  de 

expressão literária.  Inclusa na busca da identidade nacional,  estava  a  procura pela  língua  

15 Denominação estabelecida por Leite (2006).
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nacional,  alheia  dos  lusitanismos e  apta  a  servir  de  matéria-prima  para  uma  literatura 

autenticamente nacional.

No coloquialismo dos românticos, os modernistas encontraram subsídios para adotar 

uma  postura  linguística  antilusitana.  Revela-se  isso  nas  seguintes  palavras  de  Mário  de 

Andrade, registradas por Barbadinho Neto (1977: 3):

A necessidade nova de cultura, se em grande parte produziu apenas, em nossos parnasianos, 
maior leitura e conseqüente enriquecimento de temática em sua poesia, teve uma conseqüência 
que me parece fundamental. Levou poetas e prosadores em geral a um... culteranismo novo, o 
bem falar conforme às regras das gramáticas lusas. Com isso foi abandonada aquela franca 
tendência  pra  escrever  apenas  pondo  em  estilo  gráfico  a  linguagem  falada,  com que  os 
românticos  estavam caminhando vertiginosamente para  a  fixação estilística  de uma língua 
nacional.

Essa postura antilusitana se evidencia em várias das orientações de Mário ao então 

poeta-aprendiz Carlos Drummond de Andrade, como se corrobora ao se observar o parecer 

que o autor destinou ao poema drummondiano “Nota social”. Nesse parecer, conservado por 

Andrade  (1988:  37),  substantifica-se  a  oposição  à  subserviência  estilística  dos  literatos 

brasileiros  à  norma  preconizada  por  cânones  lusitanos,  como  Cândido  de  Figueiredo, 

prescritivista a quem alude incisivamente o escritor paulistano:

Foi uma ignomínia a substituição do na estação por à estação [no poema “Nota social”] só 
porque  em Portugal  paisinho  desimportante  pra  nós  diz  assim.  Repare  que  eu  digo  que  
Portugal  diz  assim e não escreve só. Em Portugal tem uma gente corajosa que, em vez de  
ir assuntar como é que dizia na Roma latina e materna, fez uma gramática pelo que se falava 
em Portugal mesmo. Mas no Brasil o sr. Carlos Drummond  diz “cheguei em casa” “fui na  
farmácia” “vou no cinema” e quando escreve veste um fraque debruado de galego, telefona 
pra Lisboa e pergunta pro ilustre Figueiredo: –– Como é que se está dizendo agora no Chiado: 
é “chega na estação” ou “chega à estação”? E escreve o que o sr. Figueiredo manda. [grifos 
do autor]        
  
Nota-se, no fragmento acima, que o autor reivindica uma efetiva aderência entre a 

língua  falada  no  Brasil  e  a  língua  literária  efetivada  no  âmbito  nacional.  A  partir  dessa 
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reivindicação, estabelece-se uma insurreição contra os ícones nos quais assentava a tradição 

gramatical brasileira. 

Mário  de  Andrade  personifica  a  iconoclastia  na  qual  se  baseou  o  movimento 

modernista. O senso libertário, de poder escrever em consonância com a língua falada e a 

cultura peculiares do Brasil, impeliu os adeptos da estética modernista a se insurgirem contra 

a reprodução literária dos moldes linguísticos portugueses. Manifesta-se tal atitude insurreta 

nos trechos coligidos por Barbadinho Neto (op. cit.: 2):

Cassiano Ricardo: “Além da corajosa insubmissão artística, o modernismo se batia por uma 
linguagem já  independente  dos lusitanismos sintáticos;  mais  brasileira  no modo de falar  e 
escrever.”
Rachel de Queiróz: “Quem não vê que, diante da língua falada, cheia de sangue e de força, que 
vem direta do peito para a boca, como o fôlego, aquela outra língua em que a gente escreve 
parece uma múmia enfaixada em comparação com um homem vivo? (...) Aí, muito se tem 
lutado, desde que neste país se escreve, para libertar a fala literária dos seus panos de rotina.”
Guimarães Rosa: “Tudo tinha de destruir-se, para dar  espaço ao mundo novo aclássico, por 
perfeito.”

É esse brado modernista que estimula uma geração de filólogos a proclamar o fosso 

existente  entre  o  português  do  Brasil  e  o  de  Portugal.  Dentre  esses  filólogos,  destaca-se 

Mendonça (1936: 42):

É desta maneira que a língua no Brasil, caracterizada por um conjunto de traços particulares, 
evoluindo na América independente da sua parenta européia, já vai se diferenciando na sua 
vasta continuidade geográfica.
É assim que este cipó das nossas florestas,  o  mata-pau, alimentado primitivamente com a 
seiva  da arvore,  cresce  forte  e robusto  na sua personalidade,  para  estrangular  depois  num 
abraço fatal o seu bemfeitor...
A seiva das línguas tambem participa desse espirito destruidor da naturesa.
Destruir para criar formas novas. [grifo do autor]

Evidencia-se, no excerto acima, o sentido  antropofágico  do discurso de Mendonça. 

Numa relação explícita com o projeto de Oswald de Andrade, o filólogo traça uma natureza 
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destrutiva, a partir da qual se criam “formas novas”. Mendonça atribui à natureza o ímpeto 

apresentado por ele e outros filólogos, na busca da comprovação de que a língua do Brasil é 

diferente da de Portugal.

Do ponto de vista do autor, a literatura brasileira já teria rompido com o artificialismo 

da mera reprodução dos padrões lusitanos, para alcançar a compreensão do povo. Ressalta 

Mendonça (op. cit.: 98):

E quando se vir que a tendência da fala do Brasil é completamente diversa da fala de Portugal, 
que a civilização afasta cada vez mais os dois paises graças aos neologismos diferentes para as 
invenções,  que  a  literatura  no  Brasil  já  se  tornou  brasileira,  rompendo com um passado 
artificial para ser compreendida do povo; que as influências de fatores varios transformaram a 
nossa pronuncia e nosso vocabulário, criando aos poucos outra sintaxe – só existirá uma coisa 
a fazer:  o brasileiro dar bons dias ao português,  como faz na fronteira com o uruguaio,  o 
argentino e o paraguaio. [grifo do autor]

Uma das referências de Mendonça, para defender a ideia de que o português do Brasil 

é inteiramente distinto do de Portugal, é Silva (1879: 77): 

(...) conquanto a pronuncia dos Estados Unidos seja diferente da ingleza, seja muito mais  
agradavel ao estrangeiro, e lhe torne muito  mais  facil  a intelligencia do inglez;  comtudo,  
creio que um escrito norte-americano não é tão diferente de um inglez, como o é de um  
portuguez um escrito brazileiro, uma obra em dialecto brazileiro, como dizem os Portugueses. 
[grifo do autor]

Silva propõe que os escritores portugueses, por serem europeus, são dotados de um 

espírito conservador, avesso à inovação estilística. Assevera Silva (op. cit.: 47): 

(...)  em  geral  os  Portuguezes  só  exigem  que  o  escritor  use  de  vocabulos  e  frases  da  
lingoa; isto é, de vocábulos e frases que se encontrem nos outros escritores portuguezes. Não 
importa que seo estylo seja obscuro, fraco, duro, affectado; pois nem por isso deixa de ser  
benemerito. [grifo do autor]

Aos brasileiros, o autor confere um caráter ousado, associado ao reconhecimento de 

que é o povo quem “faz as línguas”. Afirma Silva (op. cit.: 52): 
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(...)  não evitariamos  uma frase,  só por não se  achar  autorisada;  isto  é,  usada por  algum  
escritor portuguez, pois para nós uso de uma frase é o emprego d’ella pelo povo, que é quem 
faz as lingoas, e essa frase não poderia ser rejeitada por ninguem, quando não fosse contraria á 
grammatica geral. [grifos do autor]

A  postura  entusiástica  dos  defensores  da  língua  brasileira  gera  uma  reação  dos 

filólogos pertencentes à vertente tradicionalista, constituída de pesquisadores cuja formação 

se calca na Filologia portuguesa. Instaura-se, a partir dessa reação, uma contracorrente, que 

se dedica à produção de obras destinadas a dirimir a tese da “língua  brasileira”, divulgada 

entusiasticamente por Monteiro Lobato e absorvida esteticamente pelos modernistas.

Anteriormente à publicação da referida obra de Mendonça, Antenor Nascentes e João 

Ribeiro já haviam se posicionado contra a corrente da língua brasileira. 

Nascentes (1933: 241-242), cuja formação filológica estava firmemente assentada nos 

preceitos da academia portuguesa, manifestou, de imediato, clara oposição à ideia de que a 

língua do Brasil se desvinculara do “formoso idioma do velho Portugal” (expressão utilizada 

por Augusto Magne, ao prefaciar  a edição primordial  de  Introdução ao estudo da língua  

portuguesa no Brasil, de Serafim da Silva Neto): 

(...)  a  língua  do  Brasil,  em  que  pese  ao  orgulho  nacional,  não  passa  de  um  dialeto  
ultramarino do português e a Europa assim o considera. (...) O próprio Leite de Vasconcelos 
reconheceu que a denominação de dialeto, dada ao português do Brasil, ia  ferir  os  nossos  
melindres patrióticos.   

Ratifica  Nascentes  (1981:  123)  essa  posição  ao  declarar  que,  se  a  independência 

literária  brasileira  está  consumada,  a linguística não está,  em virtude da ausência de uma 

barreira linguística efetiva entre Brasil e Portugal:

Mas, se a independência literária está realizada, a da língua não está.
São muitas as divergências entre o nosso falar e o de Portugal, mas não são de natureza tal que 
determinem uma barreira lingüística entre os dois países. Buscando comparação em línguas 
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nórdicas, vemos no grupo escandinavo o dinamarquês e o norueguês, parecidíssimos, mas com 
caracteres próprios que dão a cada um deles a categoria de língua.
O mesmo não se dá conosco.   
     
Ribeiro (1933: 263) emite uma opinião que, posteriormente,  serviu de base para as 

reações condenatórias ao texto de Mendonça: 

EPILOGO
A – Lingua nacional – é essencialmente a lingua portuguesa, mas enriquecida na America, 
emancipada, e livre nos seus proprios movimentos.
Com esse intuito,  e  nesse fundamento, foram escritas  as  paginas  do nosso livro que não  
inculcam  lingua  nova,  mas  revelam  os  matizes,  as  variações,  e  a  originalidade  do  
pensamento americano. [grifo do autor]

A opinião de Ribeiro, para quem a língua nacional é a língua portuguesa enriquecida 

na América, origina uma assertiva exposta no fragmento acima: não existe uma língua nova. 

Nessa afirmação, fundamentam-se as reflexões metalinguísticas estabelecidas por Silva Neto 

(apud Houaiss, 1960: 83-84):

O que sucede, muitas vezes, é que o português do Brasil manteve um padrão mais conservador 
do que o de Portugal. (...) Por exemplo, mantivemos “barbante”, que só no norte de Portugal é 
conhecido, enquanto em Lisboa se usa de “fio” ou algo parecido. Isso não nos autoriza a falar 
em língua nova, embora o português do Brasil tenha suas características próprias. Não vejo, 
assim, nenhuma vantagem cultural e mesmo política em criar, em adotar um nome – língua 
brasileira – para uma realidade que não existe.

  
No discurso de Silva Neto, realçam-se os contornos políticos do racha instituído entre 

os filólogos nacionalistas e a corrente tradicional de filólogos, dedicados à elaboração de uma 

abundante  metalinguagem,  assentada  na  preconização  dos  laços  linguístico-culturais  entre 

Brasil e Portugal. A partir da produção dessa metalinguagem, conforme expõe Leite (2006), 

instaura-se  efetivamente  o  purismo  lusitanista,  voltado  para  a  conservação  –  e  para  a 

manutenção da hegemonia – da  norma-padrão vigente no Brasil àquela altura.
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A  reação  a  essa  tentativa  de  conservação  se  substantificou  na  elaboração 

metalinguística  de  autores  como  Herbert  Parentes  Fortes,  empenhados  em  desvelar  o 

complexo colonial  que seria determinante para a resistência a se admitir a língua brasileira, 

cuja aceitação contribuiria para a consolidação da autonomia nacional. Nas proposições de 

Fortes  (1981:  535-536),  evidencia-se  a  concepção  da  independência  linguística  como um 

apogeu da independência política:

Contra os defensores da língua brasileira autônoma existe uma força brutal, que tem o aspecto 
da inércia física – às vezes, das manhas de um demônio: – o complexo colonial. O segredo de 
sua força está em ser ignorado como tal e embuçar-se no sentido de mil virtudes. (...) É uma 
associação de ressentimento,  um complexo de inferioridade,  segundo o qual  não se pode  
pensar de si mesmo qualquer merecimento senão como exigência dele a um defraudador. (...) 
Sem dúvida alguma: se o destino de nossa língua estivesse condicionado exclusivamente aos 
elementos dessa “dialética” afetiva, – jamais ganharia a fecundidade da autonomia. [grifo do 
autor] 

Corrobora-se  historicamente,  dessa  maneira,  a  permanência  do  embate  ideológico 

originário da época em que o purismo nacionalista estabelecido por Alencar se confrontou 

com o purismo lusitanista predominante no meio literário brasileiro. Trata-se, com efeito, de 

um  confronto  ideológico  instaurado  na  ocasião  da  independência  política  do  Brasil  e 

sublimado no momento em que o Modernismo empreendeu a busca da identidade nacional. A 

tal embate, refere-se Cunha (1970: 15-16):

[No início do século XX] os problemas da língua derivaram naturalmente para o conflito de 
paixões. As duas correntes – a tradicionalista e a nacionalista – esquecem-se dos problemas e 
passam a viver o conflito de velhos e novos preconceitos. De um lado o purismo exagerado, 
uma concepção fossilizada da língua; de outro, o anelo por uma língua nacional, própria,  
desvinculada da portuguesa, o que os mais  ardentes chegam, ainda hoje, a considerar um  
imperativo de nossa soberania. 

Na primeira metade do século passado, essa incompatibilidade ideológica – a partir da 

qual  se  institui  o  antagonismo  nacionalistas  X  lusitanistas  –  proveio  de  duas  atitudes 
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passionais integradas ao cerne da Filologia brasileira: o amor e o ódio destinados à noção de 

“língua do Brasil”. Compreendam-se, aqui, os dois termos nos respectivos significados de 

“inclinação” e de “aversão”, como nas elucubrações de São Tomás de Aquino, filósofo a 

quem recorre Brugger (1977: 311) para estabelecer uma conceituação de paixão:  

Em  sentido  psicológico,  paixão  é  a  disposição  da  vida  afetiva  e  apetitiva  para  reagir  
intensamente, ora irrompendo em forma bruscamente explosiva e invadindo a alma (p. ex., um 
arrebatamento de ira), ora mantendo a vida psíquica sob sua jurisdição e serviço com tranqüila 
tenacidade. (...) São Tomás de Aquino estabelece (...), como paixões fundamentais, o amor e o 
ódio (não devendo entender-se  aqui  estas  palavras  no sentido  complexo  hoje  usual,  mas  
somente no de “inclinação” ou “aversão” (...). [grifos do autor]

É  nesse  contexto  de  conflito  de  paixões  que  desponta  cientificamente  o  filólogo 

Gladstone  Chaves  de  Melo,  em  cujo  discurso  metalinguístico  assenta  este  trabalho.  Ao 

produzir  A língua  do  Brasil,  Melo  assume  patente  oposição  às  asserções  de  Silva  e  de 

Mendonça,  qualificando-os  como  pesquisadores  excessivamente  apaixonados,  carentes  de 

objetividade científica:

(...) foi PARANHOS DA SILVA quem por vez primeira tratou do assunto [diferenças entre 
o português do Brasil e o de Portugal],  em 1789, num livrinho intitulado  O idioma do  
hodierno Portugal comparado com o do Brasil, por UM BRASILEIRO. Trata-se, porém, de 
trabalho fraquíssimo, apaixonado, falto de ciência (...).16  
Em 1936, RENATO MENDONÇA nos trouxe o seu já citado O Português do Brasil, onde se 
reúne  considerável  soma de  fatos,  infelizmente  desperdiçados,  porque  interpretados  com  
paixão  e  subjetivismo  deformantes.  Eis  por  que  o  Autor  não  pôde  furtar-se  a  cair  em  
contradições. [grifos do autor]

(LB, 14)

A  atitude  oposicionista  do  pesquisador  demonstra  sua  integração  à  corrente  de 

filólogos lusitanistas, os quais atingiram o prescritivismo, pois adotaram o procedimento de 

zelar pelo uso correto da língua.

16 Esse fragmento da citação é referente a uma nota de rodapé empregada por Melo.
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Para  uma melhor  análise  da  conduta  prescritivista  de  Melo,  deve-se  associá-la  ao 

objetivo  – pré-estabelecido pelos filólogos tradicionalistas que se atribuíram o encargo de 

estudar  o  português  do  Brasil  –  de  ratificar  a  unidade  linguístico-cultural  entre  Brasil  e 

Portugal,  propósito  intrínseco  ao  clima  de  opinião (Cf.  Koerner,  1989)  vigente  no  meio 

científico-educacional brasileiro até meados do século XX.

2.3)  O clima de opinião da época

A noção de clima de opinião, formulada por Koerner (op. cit.), remete-nos à opinião  

descrita pelos filósofos gregos, que a denominaram de  dóxa. Ao investigá-la, Chauí (2003: 

252) elabora uma proveitosa conceituação:

(...) a dóxa (opinião) (...) a confiança ou fé que depositamos na sensação e na percepção ou a 
opinião  que  formamos  a  partir  das  sensações  e  do  que  ouvimos dizer.  (...)  É  a  opinião  
acreditada sem verificação;  conhecimento  que  não  foi  demonstrado  nem  provado,  mas  
passivamente aceito por nós pelo testemunho de nossos sentidos, por nossos hábitos e também 
pelos  costumes  nos  quais  fomos  educados.  É  uma  crença  que  se  conserva  enquanto  
funcionar na prática da vida cotidiana ou enquanto uma outra, mais forte, não a contradisser 
ou a puser em dúvida. [grifo da autora] 

O conceito estabelecido pela autora, no qual se expõe que a opinião é desprovida de 

verificação, é condensado na definição sintética de Bunge (2002: 269): “Opinião: Crença que 

não foi aferida em relação à verdade assim como à eficiência”. 

A  opinião  corresponderia,  desse  modo,  a  uma  aquisição  arraigada  na  experiência 

coletiva.  Na concepção platônica,  essa aquisição não assegura um legítimo conhecimento, 

conforme explana Rӧd (2004: 155):    

Os conhecimentos extraídos da experiência, segundo Platão, não conduzem a um saber em 
sentido verdadeiro, mas tão-somente a uma probabilidade, em princípio, hipotética. (...)  Um 
saber  autêntico,  apoiado  na  visão  das  Idéias,  é  incondicionalmente  certo,  definitivo  e  
irretocável;  as  opiniões,  dependentes  da  experiência,  ou  as  suposições,  ao  contrário,  não  
passam de coisas mais ou menos prováveis.    
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A substância experiencial da qual se compõe a  opinião  permite defini-la como uma 

ideia geral, uma concepção comum, referente a uma compreensão imediata do mundo. A esse 

gênero  de  percepção  do  mundo,  não  se  impõe  a  sistematicidade  do  conhecimento  bem 

fundamentado, mencionado na caracterização que Bunge (op. cit.: 107) destina, concisamente, 

ao  termo doxástico:  “Refere-se  à  opinião  ('achismo')  mais  do  que  ao  conhecimento  bem 

fundamentado”.

O clima de opinião consiste, portanto, num conjunto de crenças e de valores, a partir 

do  qual  se  institui  uma  sedimentação  ideológica,  em cujo  seio  se  produz  a  epistéme,  o 

conhecimento sistematizado. Define Chauí (op. cit.: 253):

(...) epistéme (ciência, isto é, saber verdadeiro), palavra da mesma família do verbo epístamai 
que significa saber, pensar, conhecer, no sentido de algo adquirido e possuído (ter um saber, 
ter um conhecimento). (...)  A  epistéme  é o conhecimento adquirido por meio dos atos de  
intuição intelectual ou das várias nóesis.  [grifos da autora]  

Tal  sedimentação  ideológica  se  constitui  um  curso-ideológico-do-mundo,  uma 

realização humana por meio da qual, num determinado contexto, há uma confluência de ideias 

para um ponto central.  Denominando-a de  “curso-do-mundo”,  Hegel  (2005:  272)  disserta 

sobre essa realização:

O curso-do-mundo tem em seu poder tal momento, que lhe vale como um momento que tanto 
pode suprassumir como fazer subsistir (...). O curso-do-mundo é a consciência desperta, certa 
de si mesma, que não se deixa atacar por detrás mas faz frente por todos os lados. Com efeito, 
o curso-do-mundo é tal que tudo é para ele, tudo está diante dele. [grifos do autor]  

     
Na primeira metade do século passado, a sedimentação ideológica, em cujo âmbito se 

produzia  a  metalinguagem  brasileira,  assentava  numa  concepção  fundamental:  a  unidade 

linguístico-cultural entre Brasil e Portugal. Nessa unidade, concentrava-se o clima de opinião  

vigente, àquela altura, no meio científico-educacional brasileiro.
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Essa vigência  se encontra ilustrada na dedicatória de Nicolau Firmino, responsável 

pela adaptação da Gramática Latina de Madvig (1942) aos programas escolares da época:  
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Nesse  contexto,  preservar  os  laços  linguísticos  entre  Brasil  e  Portugal  se  torna  o 

propósito  canônico  na  Filologia  brasileira.  Tendo  em  vista  a  manutenção  desses  laços, 

Marques (1933: 73-74) condena as inovações estilísticas dos escritores românticos, que teriam 

preterido os paradigmas da vernaculidade:

(...) a geração romantica, renovada no espirito e na sensibilidade, descurou na escrita o aspecto 
idiomatico. Desde Alencar, Bernardo Guimarães, Alvares de Azevedo, Varela, Castro Alves, 
até  os seus epigonos,  a  indiferença para com as normas  tradicionais  e  os paradigmas de  
vernaculidade introduziu na lingua literaria  anomalias e,  se assim já se podem chamar, –  
idiotismos da linguagem usual do país. 

Daupiás (1922: 44) incumbe-se de corrigir a afirmação equivocada de que estaria se 

estabelecendo a língua brasileira, diferente daquela falada em Portugal:

Levou-me muito longe a minha primitiva intenção de endireitar uma asserção equivocada.  
Confio mo  releve  VExa.,  não  vendo  outro-sim  nisto  tudo  senão  um  sincero  desejo  de  
comunhão espiritual mais íntima entre dois países soberanos, que falam a mesma língua, tão 
opulenta e bela, a língua portuguesa. [grifos do autor]

Na mesma linha de objeção, a de oposição à denominação língua brasileira, mantém- 

-se Monteiro (1959: 91), apontando a “língua clássica” como uma das maiores obtenções da 

civilização brasileira:

A unidade da língua é, sem dúvida, fator de unidade nacional. Cultivarmos a língua, pois,  
mantendo-lhe a disciplina e a pureza, é servirmos a Nacionalidade como lídimos patriotas.  
Cessem as paixões com que se discute o nome da língua nacional. Ela é e deve continuar a ser 
a  língua  das  boas  tradições  clássicas,  o  que  representa,  sem  dúvida,  uma  das  maiores  
conquistas da nossa civilização.

Leda  (1939:  149)  aprofunda  essa  concepção  de  civilização  e  nela  baseia  sua 

contraposição à ideia de língua brasileira, associando tal noção a uma degradação da raça  

brasileira:   



42

(...) é possivel que a chimera da lingua brasileira continue a entreter o estro dos fantasistas.
(...) Todas as machinações, porém, serão inuteis, porque no Brasil actual, rumo firme para o 
futuro, não  se  realizam,  felizmente,  as  condições  deploraveis  que  propiciam  as  
transformações radicaes dos idiomas. 
Forte pela unidade o grupo social a que pertencemos e regido ainda, no dominio intellectual, 
por essa força incontrastavel que é a literatura, não haverá meio de eminenciar a linguistica 
sertaneja no ápice da nossa cultura, para escarneo da raça e sua relegação ao infimo posto do 
continente. O interesse collectivo, tanto quanto o pundonor nacional, hão de revocar-nos ao 
bom senso (...). 

Para Augusto Daisson e Arthur Neiva, a ideia de separação linguística entre Brasil e 

Portugal  está  arraigada  na  Filologia  portuguesa.  Daisson  (1925:  29)  atribui  aos  filólogos 

lusitanos  a  afirmativa  de  que  a  língua  portuguesa  teria  sido  deturpada  pelos  falantes 

brasileiros:  

Em Portugal, não ha muito tempo, dizia-se que os brasileiros tinham deturpado, ou, antes,  
desfigurado o portuguez.
Puro engano. A lingua de Camões permanece intacta. O que se fez, aqui, foi enriquecel-a com 
uma variedade enorme de vocabulos, creados pelas exigencias de uma nova vida. As palavras 
trazidas do mar  para a terra,  pelo açoriano, são tão poucas,  que, claramente,  não podiam  
produzir essa tão falada desfiguração. 

Neiva  (1940:  18)  deixa  mais  explícita  sua  crítica  aos  filólogos  portugueses, 

especificamente aos lexicógrafos, que estariam obstruindo a instauração de um intercâmbio, 

no âmbito da metalinguagem, entre os dois países lusófonos:

Contentamo-nos em repetir  que o Brasil é riquíssimo, como o fazemos com a lingua que  
julgamos ser a mais copiosa das existentes. Estaria entre estas, se porventura os lexicografos 
portuguezes  conhecessem muito  mais  do  Brasil  e  quizessem  incorporar  a  extraordinaria  
riqueza vocabular que ele originou, nos seus dicionarios. Prefeririamos até nem chamar de  
brasileirismos;  somos  a  isso  forçados  porque  é  assim  anotado  nos  lexicos  lusitanos,  os  
principais criadores da separação da lingua dos dois povos, os fazedores de compartimentos 
estanques,  neste  particular,  entre  os  dois  paizes,  quando  seria  muito  mais  inteligente  o  
estabelecimento permanente de um sistema de vasos comunicantes.
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Contrariando as asserções dos dois autores brasileiros, o filólogo lusitano Agostinho 

de Campos afirma que a língua falada pelos brasileiros é o português, reivindicando que no 

Brasil não se dê outro nome à língua portuguesa. Assevera Campos (1948: 78): 

Portugal, muito longe de ameaçar a independência e integridade do Brasil, continua a enviar-
-lhe, como há quatro séculos a esta parte, pontualmente e generosamente, do sangue das suas 
veias e do falar  das suas bôcas,  os elementos e fôrças de que o Brasil  mais  precisa para  
defender contra outros sangues e outras línguas a sua independência e integridade. Não há pois 
razão, aparente,  nem sequer vantagem prática,  em que o Brasil  dê outro nome, por mais  
honroso que seja, àquilo que é português.

Fazendo-se destoantes do clima de opinião, alguns filólogos brasileiros proclamam a 

existência da língua brasileira. Um deles é Sanches (1940: 337-338), em cuja argumentação 

se amalgamam critérios políticos e linguísticos:

(...) o idioma nacional é, de pleno direito, a LINGUA BRASILEIRA. As lições da linguistica 
justificam  que  assim  o  consideremos.  A  condição  politica  lhe  assegura  e  confere  essa  
denominação. É o nosso idioma um dialecto do português. Mas esse dialecto é a linguagem de 
uma nação soberana na vida internacional. É a nossa  “lingua comum”. É a nossa  “lingua  
escripta”. É a lingua que todos fallamos. É a lingua que todos escrevemos, com excepção  
apenas dos litteratos que usam o dialecto dos classicos portugueses. [grifos do autor]

Orientado  pelo  mesmo  propósito  discursivo,  Marroquim  (1934:  12-13)  focaliza  a 

produção dos escritores modernistas, cujos textos estariam retratando a língua autenticamente 

nacional:    

Felizmente já estão surgindo escritores brasileiros que perderam o medo ao tabú da gramatica 
“portuguesa”  e  estão  escrevendo  seus  livros  no  português  do  Brasil,  com os  modismos  
sintaticos peculiares ao nosso falar. (...)
Mario de Andrade marcha corajosamente na vanguarda do movimento. “Macunaima”, alem 
do  espirito  de  brasilidade  de  que  está  impregnado,  é  tipicamente  brasileiro  tambem  na  
linguagem.
“Todos cantam sua terra”, um dos “Dois ensaios”, de Jorge de Lima, está escrito em brasileiro 
e nem por isso o seu trabalho perdeu qualquer cousa em agudeza e brilho.
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Para se opor à noção de “língua brasileira”, Chaves de Melo principia sua elaboração 

metalinguística,  iniciada  na  primeira  metade  do  século  passado  e  enraizada  no  clima  de  

opinião vigente nessa época. 

3) Gladstone Chaves de Melo: ensino de questões; questões de ensino            

Nascido em Campanha (MG), a 12 de junho de 1917, Gladstone Chaves de Melo 

transferiu-se para Belo Horizonte, onde iniciou o curso de Direito, concluído na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil17, localizada no Rio de Janeiro (capital da 

República, naquela época), para onde o autor se mudou, após ficar órfão de pai.

Durante sua adolescência, ainda em sua terra natal, conhece Augusto Magne, então um 

jovem estudante jesuíta, que, vindo da França, iria se tornar um dos expoentes da Filologia 

produzida  no  Brasil.  A partir  de  1930,  estabelecem-se  sólidos  laços  de  amizade  entre  o 

seminarista e o adolescente, que se deixa fascinar pelos ensinamentos do jovem religioso, em 

cuja formação sobressai o apego ao estudo das línguas e da cultura humanística.

Em  1941,  atendendo-se  a  uma  indicação  do  Padre  Magne,  é  integrado  ao  corpo 

docente da Faculdade Nacional, como assistente da cátedra de Língua Portuguesa, na qual 

17 Atualmente, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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atuava Sousa da Silveira. Nesse ano, consolida-se seu convívio com alguns dos cânones da 

Filologia brasileira e consuma-se sua vocação para a atividade acadêmica.

Iniciou sua carreira docente no ensino secundário (atual Ensino Médio), mas foi no 

magistério acadêmico que encontrou um meio de conciliar suas duas paixões: o ensino e a 

pesquisa. Em meio a uma intensa atividade docente,  dedicou-se, com igual  intensidade,  à 

produção científica.

No  limiar  de  sua  elaboração  metalinguística,  incursionou  pela  Dialetologia,  ao 

produzir A língua do Brasil, obra vinda a lume em 1946. Mas foi na pesquisa filológica que o 

autor  avultou,  principalmente  no  âmbito  da  Crítica  Textual.  Ao  analisar  os  estudos  de 

português realizados no Brasil, Câmara Jr. (2004: 246) cita o notável desempenho de Melo ao 

efetivar a edição crítica de Iracema:

Do ponto de vista especificamente brasileiro (...) tem maior significação a aplicação da boa 
técnica filológica aos textos da literatura brasileira,  cujas edições no passado vimos muito 
deixarem a  desejar.  (...)  Gladstone  Chaves  de  Melo,  ligado  profissionalmente  a  Sousa da 
Silveira e ao Padre Magne, fez uma edição crítica de  Iracema de José de Alencar, com um 
estudo complementar sobre a posição de Alencar na questão da língua literária nacional.

Como  se  alude  no  fragmento  acima,  a  prática  filológica  de  Melo  está 

indissoluvelmente  ligada  aos  ensinamentos  de  Sousa  da  Silveira  e  de  Augusto  Magne, 

cânones fundamentais para a sua formação discursiva, noção proposta por Foucault (op. cit.: 

53):  

Dans le cas où on pourrait décrire, entre un certain nombre d'énoncés, un pareil système de 
dispersion, dans le cas où entre les objets, les types d'énonciation, les concepts, les choix  
thématiques, on pourrait définir une régularité (un ordre, des corrélations, des positions et des 
fonctionnements,  des  transformations),  on  dira,  par  convention,  qu'on  a  affaire  à  une  
formation discursive, –– évitant ainsi des mots trop lourds de conditions et de conséquences, 
inadéquats d'ailleurs pour désigner une pareille dispersion, comme “science”, ou “idéologie”, 
ou “théorie”, ou “domaine d'objectivité”. [grifo do autor]
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Percebe-se, dessarte, que a formação discursiva consiste no conjunto de referências 

nas quais se baseia a configuração de um discurso. A partir dessas referências, que podem ser 

depreendidas das remissões presentes no discurso do indivíduo, constituem-se as concepções 

e atitudes intrínsecas a um determinado discurso. 

Na produção de Chaves de Melo,  as remissões aos dois filólogos se materializam, 

predominantemente,  nos  trabalhos  situados  no  âmbito  da  Crítica  Textual.  Nessa  área  de 

pesquisa,  para  a  qual  Sousa  da  Silveira  e  Augusto  Magne  concederam  uma  substancial 

contribuição, a vocação científica de Melo aflorou fulgidamente. 

Ao romance Iracema, ele dedicou duas edições críticas, nos anos de 1948 e 1965: na 

primeira, referida anteriormente, inseriu uma introdução, notas e um apêndice no qual expõe a 

tese de que Alencar se utilizou da língua portuguesa para construir um estilo brasileiro; por 

meio da segunda, concedeu uma contribuição acadêmica às comemorações pelo centenário da 

edição do romance de José de Alencar. A essas edições, juntam-se os estudos críticos que o 

pesquisador  destinou  ao  romance  alencariano  Senhora,  aos  poemas  de  Alphonsus  de 

Guimaraens e a textos de Rui Barbosa, empreendimentos filológicos agregados pelo propósito 

de se harmonizarem procedimentos da Ecdótica e da Estilística.

Na atividade  filológica,  reuniu  os  dois  campos  de  sua  atuação  acadêmica:  não  só 

exercitou continuamente a Filologia, como também concentrou nessa área de investigação sua 

prática  de  ensino,  empenhando-se  na  divulgação  dos  métodos  de  pesquisa  filológica, 

principalmente daqueles concernentes à Crítica Textual. 

Além do ofício acadêmico, exerceu outras atividades profissionais. Como jornalista, 

atuou em diversos órgãos, entre os quais se incluem Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O 

Estado de S. Paulo e  Diário de Notícias. Na área diplomática, assumiu a função de Adido 

Cultural da Embaixada do Brasil em Lisboa, por duas vezes: primeiramente, no período de 

1962  a  1964;  numa  fase  posterior,  após  ter  sido  designado  para  o  Conselho  Federal  de 
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Cultura, de 1972 a 1974. No campo da política, ocupou dois cargos: em 1950, na legenda da 

União Democrática Nacional (UDN), foi eleito para integrar a Câmara dos Vereadores do 

Distrito Federal, permanecendo na função até 1960, em virtude de sua reeleição; em 1960, 

filiado ao Partido Democrata Cristão (PDC), foi eleito deputado constituinte do Estado da 

Guanabara. 

Embora tenha se dedicado a variadas atividades profissionais, exerceu prioritariamente 

o magistério acadêmico. Lecionou Língua Portuguesa, inicialmente, na Faculdade Nacional 

de Filosofia e, posteriormente, na PUC-RJ. Aplicou-se pioneiramente, no Brasil, ao estudo da 

Estilística, disciplina que lecionou na Universidade Federal Fluminense (UFF), participando 

da implantação do Mestrado em Letras nessa instituição. Após a conversão da Universidade 

do Brasil em UFRJ, fato ocorrido em 1965, passou a conciliar seus encargos docentes nas três 

universidades.

O  empreendimento  educacional  de  Melo  comporta  uma  bifurcação:  além  de  ter 

praticado  intensamente  a  docência,  o  autor  dirigiu  reflexões a  ela.  Tais  reflexões  se 

incorporam à  sua  produção  metalinguística,  conferindo  uma  peculiaridade  a  essa  obra:  a 

frequente afluência entre perscrutações linguísticas e considerações pedagógicas.

Essas  ponderações  se  fazem  presentes,  principalmente,  em  seu  ensaio  inaugural, 

A atual decadência da língua literária, texto publicado em 1946. Nessa produção, o filólogo 

levanta várias questões referentes ao ensino de Português, dentre as quais se destaca a adoção 

dos “textos para corrigir”, material pedagógico a partir do qual os alunos iriam se habituar a 

identificar os erros de linguagem. A esse material, Melo destina observações reprovativas:

Refiro-me aos “textos para corrigir”, moderno processo de aprendizagem (?) da língua. (...) o  
método em si me parece condenável, porquanto não será por meio de um processo negativo 
que se há-de aprender a escrever.  Depois de ler,  estudar,  examinar,  bisbilhotar mil frases  
erradas, quais os bons modelos que terá na consciência e no subconsciente um cidadão? [grifo 
do autor]

(ADLL, 18)
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Uma versão ampliada do opúsculo citado foi integrada, como capítulo final, à obra A 

língua do Brasil, publicada no mesmo ano. Por meio dessa integração, imprime-se um traço 

pedagógico na referida produção dialetológica, cuja análise iniciará a descrição do percurso 

do prescritivismo na metalinguagem de Chaves de Melo.
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PARTE II – O PERCURSO DO PRESCRITIVISMO
 NA OBRA DE GLADSTONE CHAVES DE MELO: 

GÊNESE, CONSOLIDAÇÃO E APOGEU DE UM DISCURSO 
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I
Traços prescritivistas na descrição dialetológica
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1) Uma atitude inicial: o idealismo

1.1) Liame com a Sociologia: recorte discursivo e germe da ação idealista

A Filologia divulgada por Leite de Vasconcelos apresentava um cunho eminentemente 

abrangedor, oriundo da concepção de que os documentos escritos contêm toda a cultura de um 

povo e que, por isso, devem ser examinados à luz de um pensamento diversificado, baseado 

nas contribuições fornecidas pelas outras ciências humanas ao estudo da língua. 

Entre essas ciências, destacar-se-iam a Etnografia, a Antropologia e a Arqueologia. 

Vasconcelos  propunha,  assim,  uma ampla  formação  do  filólogo,  em cujo  instrumental  se 

conjugariam recursos que, embora provenientes de várias áreas do conhecimento, convergem 

para a análise do texto documental ou literário.

Procurando  enquadrar-se  no  modelo  de  pesquisador  preconizado  pela  Filologia 

investigativa, Chaves de Melo mune-se de um aparato sociológico para analisar a constituição 

do  português  do  Brasil.  Em  A língua  do  Brasil,  antes  de  abordar  questões  propriamente 

linguísticas, Melo empreende uma investigação sociológica, voltando-se, principalmente, para 

a formação da cultura brasileira.

A fim de embasar  sua  pesquisa  sociológica,  o  filólogo recorre  à  obra de  Gilberto 

Freire, especificamente aos livros Uma cultura ameaçada: a luso-brasileira, O mundo que o 

português criou e Casa-grande & senzala. A partir da leitura desse último, produção basilar 

do sociólogo pernambucano, Melo estabelece um recorte discursivo, no qual fundamenta uma 

progressiva sublimação da cultura portuguesa.

O  recorte  estabelecido  pelo  autor  incide,  principalmente,  sobre  a  noção  de 

superioridade da  cultura  portuguesa.  Melo  inicia  sua  explanação  definindo  cultura, 

recorrendo, para isso, às elucubrações de Leonel Franca:  

Esta palavra Cultura está na ordem do dia e comporta vários sentidos. Quem quiser,  sem  
esfôrço de pesquisa, ter noção clara do valor do têrmo, pode recorrer à magnífica síntese de 



52

LEONEL FRANCA, em A Crise do Mundo Moderno (José Olímpio Editôra, Rio, 1941, págs. 26-
31). 
Aqui  vamos entender  Cultura como  o  conjunto  de  estilos  de  vida,  quer  materiais  quer  
espirituais, isto é, “a religião, as ciências, as artes, as leis e os costumes (que) formam esta  
atmosfera quente e luminosa em que as almas encontram alimento, fôrça e vida”. (op. cit., pág. 
29.) [grifos do autor] 

(LB, 28)

Ao definir cultura, Franca (1941: 26) assinala seu caráter humano, diferenciando-a dos 

elementos naturais, nos quais não se imprimiria a criatividade inerente às atividades realizadas 

pelo Homem:   

Chegamos  assim  ao  estudo  dos  elementos  culturais.  O  sólo  e  a  raça  representam  a  
contribuição da natureza; a cultura é obra do homem. Lá o determinismo relativo dos agentes 
físicos; aquí a espontaneidade creadora do espírito.
(...)  a  psicologia  humana  com  toda  a  riqueza  de  suas  virtualidades  latentes  na  ordem  
intelectual,  afetiva  e  prática.  A  este  tesouro  natural,  aplicai  o  esfôrço  de  atualização:  o  
resultado é a cultura. [grifos do autor] 

Nas reflexões do autor, revela-se uma concepção idealista de cultura, a partir da qual 

se dirige uma contínua exaltação às criações culturais, por meio das quais se manifestaria a 

superioridade das formas de produção humana e se atingiria o estado de perfeição reservado 

ao Homem. Assevera Franca (op. cit.: 28):  

Indica-lhe, antes de tudo, a perfectibilidade natural, a possibilidade do progresso, da conquista 
de niveis mais altos na realização de ideais que sempre se elevam. Por isto todas as creações 
culturais – a ciência e a arte, a linguagem e a técnica, o direito, a moral, a religião – são  
apanágio da nossa espécie. Título de uma incontestavel superioridade de natureza. Na série  
animal, todo o problema da existência resume-se numa adatação vital do organismo ao meio.

Depois de estabelecer uma conceituação de  cultura, baseando-se nessas proposições 

de Franca, Chaves de Melo declara o prevalecimento da cultura portuguesa na formação da 

identidade brasileira:
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(...) a nossa cultura é européia, é portuguêsa. (...)
Verdade é que os elementos portuguêses da nossa cultura foram elaborados, caldeados com os 
elementos  indígenas  e  negro-africanos,  tendo havido,  mais  modernamente,  influências  de  
fatôres outros. Mas é muito certo também que o elemento português prevaleceu, dando a nota  
mais sensível de europeísmo à nossa cultura. [grifo do autor] 

(LB, 29)

Para corroborar essa preponderância, o autor realiza um retrospecto histórico, no qual 

se demonstram os diversos traços europeus (termo que mantém uma relação de hiperonímia 

com portugueses) presentes na cultura brasileira: 

A  Europa  influenciou  profundamente  o  Brasil.  (...)  Literàriamente,  pela  inspiração  das  
correntes e movimentos literários: nenhuma Escola se formou espontâneamente no Brasil e,  
pode-se dizer, tôdas elas foram despertadas por uma renovação européia. Artìsticamente, pela 
constituição da nossa arquitetura, da nossa boa música.
(...) ainda quando plenamente integrado na comunhão americana, o Brasil não precisa deixar 
de ser europeu. E certamente não deixará de sê-lo. Pelo menos neste futuro próximo. Não se 
abandona um passado cultural que impregnou tôdas as fibras da nacionalidade como se sacode 
o pó dos sapatos. 

(LB, 29-30)

Ao  se  concluir  o  fragmento  acima,  sintetiza-se  a  qualificação  que  Melo  atribui  à 

herança portuguesa na cultura brasileira: “um passado cultural que impregnou todas as fibras 

da nacionalidade”. 

A superioridade da cultura portuguesa é preconizada, cabalmente, quando o filólogo 

relata a inversão da situação na qual o tupi prevaleceu ao português, como língua falada no 

Brasil:

A riqueza de topônimos brasileiros de origem índia é um documento vivo daquela preferência 
inicial dada ao Tupi como instrumento de comunicação. (...)  
Depois, o Português reagiu e, língua incomparàvelmente mais evolvida e mais rica do que o 
Tupi,  instrumento que era de uma cultura consideràvelmente superior,  rápido desterrou a  
língua  indígena,  que  hoje  é  falada  apenas  por  reduzidas  populações  disseminadas  pela  
Amazônia.   

(LB, 34)
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Ao  sublimar  a  cultura  portuguesa  com base  na  produção  sociológica  de  Gilberto 

Freire, Chaves de Melo efetua um recorte discursivo da explanação que, em Casa-grande &  

senzala, o sociólogo destina ao componente lusitano da identidade brasileira.

O  procedimento  adotado  por  Freire,  na  obra  referida  acima,  é  demonstrar 

características  do  colonizador  português  e  do  processo  de  colonização  instaurado  pelos 

portugueses  no  Brasil.  O  autor  expõe,  inicialmente,  a  capacidade  harmonizadora do 

colonizador lusitano, ao estabelecer contato com outras raças. Ressalta Freire (1933: 197):

O  escravocrata  terrivel  que  só  faltou  transportar  da  Africa  para  a  America,  em navios  
immundos (...), uma população inteira de negros, foi por outro lado o colonizador europêo que 
melhor confraternisou com as raças chamadas inferiores. O menos cruel nas relações com os 
escravos.    

Em seguida, o sociólogo menciona o cosmopolitismo do colonizador português, cuja 

identidade seria assinalada por uma ampla variedade étnico-cultural. Observa Freire (op. cit.: 

211): “(...) nenhum antecedente social mais importante a considerar no colonizador português 

que a sua extraordinaria riqueza e variedade de antagonismos ethnicos e de cultura; que o seu 

cosmopolitismo”.

Ainda  nessa  linha  de  caracterização  da  identidade  lusitana,  Freire  (op.  cit.:  214) 

destaca o fato de que nunca houve, em Portugal, um exclusivismo de raça ou de cultura:

(...) A sociedade portuguesa, tanto do ponto de vista genetico como do social e economico, 
offerece-nos exemplo magnifico, atravez de sua formação, do processo de mobilidade vertical 
e horizontal de que falla Sorokin. (...) O estado de conquista e reconquista, de fluxo e refluxo, 
não deixou que se estabelecesse em Portugal nenhuma hegemonia, a não ser de momento.  
Nenhum exclusivismo – a não ser official ou superficial – de raça ou de cultura. 

No que se refere à colonização do Brasil, o autor afirma que ela se processou de modo 

aristocrático. Freire (op. cit.: 199) instaura um efeito de  grandeza  ao dissertar sobre a ação 

colonizadora de Portugal em terras brasileiras:
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A colonização do Brasil se processou aristocraticamente – mais do que a de qualquer outra  
parte da America. (...) onde o processo de colonização européa affirmou-se essencialmente  
aristocratico  foi  no  Norte  do  Brasil.  Aristocratico,  patriarchal,  escravocrata.  (...)  
Essencialmente plebeu, elle teria falhado na esfera aristocratica em que teve de desenvolver-se 
seu dominio colonial no Brasil. Não falhou, antes fundou a maior civilização moderna nos  
tropicos.  

A partir  desse  efeito e das características  positivas que o sociólogo pernambucano 

atribui ao colonizador português, Chaves de Melo estabelece um recorte discursivo, no qual a 

positividade  intrínseca à caracterização realizada por Freire é convertida em  aptidão para  

superioridade, que teria assegurado a preponderância do elemento europeu na formação da 

cultura brasileira.

Ao sobrelevar o componente português na constituição da identidade brasileira, Melo 

assemelha  seu  discurso  ao  de  Silvio  Romero,  pioneiro  da  sistematização  dos  estudos 

sociológicos no Brasil. A produção do autor se enquadra na 2ª fase da Sociologia brasileira, 

conforme a historiografia produzida por Nogueira (1981: 201):

Fase 2: Incorporação de teorias e conceitos sociológicos ao universo de discurso de políticos  
e intelectuais (1870-1889)
No que respeita especificamente à Sociologia, a figura mais eminente desta fase é a de Silvio 
Romero, que pode ser considerado como o primeiro estudioso da disciplina no Brasil que não 
se  limitou  a  reflexões  teóricas  e  à  aplicação  de  quadros  de  referência  sociológicos  à  
interpretação da realidade nacional, empenhando-se na coleta e análise de informações sobre 
aspectos da sociedade e cultura nacionais (...).  

Nas elucubrações sociológicas de Romero, sobressaem argumentos por meio dos quais 

se institui a “ideologia do embranquecimento”. Assevera Nogueira (op. cit.: 189-190):

[Silvio Romero] Vê na abolição do tráfico negreiro, ocorrida por volta de 1850, não apenas 
um evento de sentido humanitário, mas também a cessação do influxo de sangue africano no 
País. Essa interrupção mais o mestiçamento e a imigração de correntes de população européia 
levam-no a prever o progressivo embranquecimento da população nacional, tornando-se um 
dos primeiros formuladores da “ideologia do embranquecimento”. Valoriza o mestiçamento  
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por supor que através da amalgamação entre o branco e o negro se preservem a superioridade 
do primeiro com a maior adaptabilidade do segundo ao clima tropical. 

Tal parâmetro ideológico, a partir do qual se buscavam fundamentos científicos para 

sustentar  a  tese  da  “superioridade  do  branco”,  foi  adotado  por  vários  autores  que  se 

incumbiram de perscrutar a realidade nacional. Expõe Nogueira (op. cit.: 191-192):    

Um dos ingredientes da ideologia do branqueamento era o disfarce ou negação do preconceito 
racial, complemento de uma proclamada tendência à democracia racial. No entanto, em obras 
de sucesso e em meio a contribuições genuínas ao conhecimento da realidade nacional, como 
as de Nina Rodrigues (1862-1905), Euclides da Cunha (1866-1909) e Oliveira Vianna (1883-
1951), a superioridade do branco e a inferioridade do negro continuavam a ser sustentadas e 
prestigiadas com a postura científica, inclusive por autores mestiços, como o primeiro e o  
último citados.

A  esse  parâmetro,  opõe-se  a  visão  científica  de  Gilberto  Freire,  cujas  reflexões 

sociológicas,  destinadas  à  análise  do  processo  de  constituição  da  sociedade  brasileira, 

baseiam-se nas noções de cultura e de relativismo cultural. Afirma Nogueira (op. cit.: 192): 

Um dos grandes méritos de Gilberto Freyre e a grande obsessão de sua vida intelectual [foi] a 
luta contra os mitos negativos do racismo e do determinismo geográfico. Tendo estudado nos 
Estados  Unidos,  onde  foi  discípulo,  entre  outros,  de  Giddings  e  Boas,  explorou  
exaustivamente as noções de “cultura” e de relativismo cultural, no esforço de apreender o  
processo de formação da sociedade nacional. 

Dessa maneira, nota-se que, embora assente sua visão sociológica nas proposições de 

Freire  –  autor  cuja  obra  se  vincula  à  4ª  fase  da Sociologia  brasileira,  ou  seja,  à  fase  da 

consolidação (1930 em diante)18, conforme categoriza Nogueira (op. cit.) –, Chaves de Melo 

elabora  um  discurso  no  qual  se  identificam  noções  inerentes  à  2ª fase,  etapa  em  que 

sobressaiu Silvio Romero.

18 Essa fase se caracteriza, segundo Nogueira (op. cit.), pela implantação de cursos especializados de 
nível universitário e pela consequente substituição dos autodidatas por especialistas com formação sistemática. 
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Ressalte-se, ainda, que a falta  de uma formação específica na área sociológica e a 

versatilidade intelectual (que se associa à  abrangência cognitiva preconizada pela Filologia 

investigativa)  são  propriedades  intrínsecas  ao  perfil  do  pesquisador  Gladstone  Chaves  de 

Melo. Tais propriedades o vinculam, como autor de reflexões sociológicas, à 3ª fase, descrita 

por Nogueira (op. cit.: 204):

Fase 3: Transição, com a presença de especialistas autodidatas, as primeiras iniciativas de 
pesquisa empírica e a implantação do ensino da disciplina em cursos não-especializados  
(1889-1930)
Caracterizam os autores da fase em consideração: ausência de formação específica, formação 
humanística  robusta,  grande  versatilidade  intelectual  e  preocupação  em  compreender  a  
realidade social e política nacional e nela influir. Seus trabalhos, obras originais e algumas já 
clássicas,  baseavam-se  em  dados  bibliográficos,  históricos  e  secundários,  na  observação  
espontânea e na reflexão, sobrepondo a intuição ao formalismo metodológico.  

Nesse estágio da produção sociológica nacional, consumado no início do século XX, 

imprime-se  o objetivo cravado no âmbito  das  ciências  humanas,  àquela altura,  no Brasil: 

alcançar  uma  compreensão do país.  Da instauração  dessa  meta,  originaram-se numerosas 

pesquisas,  concernentes  às  áreas  humanística  e  social-aplicada,  conforme  expõe  Petrone 

(1979: 313):

Os movimentos de caráter nacionalizante, assim como a valorização do regionalismo durante a 
década de 1920, contribuíram para a abertura de novas perspectivas, em certos casos de grande 
significado (...).
Ao mesmo tempo, multiplicaram-se os “retratos” e as “interpretações” do Brasil. A formação 
do País, do Estado e de seu povo, a definição de suas principais instituições, sua evolução  
econômica,  as relações com a terra,  os problemas de sua organização social,  os fatos da  
organização econômica do espaço brasileiro, passaram a interessar o razoável surto de estudos 
históricos, sociológicos, econômicos, antropológicos e também geográficos.       

Com o propósito de contribuir  para essa  interpretação do Brasil,  Chaves de Melo 

empreende  um  estudo  da  formação  da  identidade  nacional,  no  qual  se  evidencia  uma 

concepção idealista da cultura portuguesa.
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Encontram-se em Kant (2000: 19) as raízes da noção de idealismo: 

As diferentes sensações de contentamento ou desgosto repousam menos sobre a qualidade das 
coisas externas, que as suscitam, do que sobre o sentimento, próprio a cada homem, de ser por 
elas sensibilizado com prazer ou desprazer.

O filósofo propunha, desse modo, que a interpretação do mundo exterior – por meio da 

qual nos imbuímos, por exemplo, de contentamento ou desgosto – fundamenta-se em uma 

ação puramente subjetiva, a partir da qual avaliamos a qualidade das coisas externas tendo 

como base sentimentos intrínsecos à nossa individualidade.

Hegel (1999) aprofunda essa concepção de interpretação do mundo exterior e declara 

que  a  configuração  real  consiste,  efetivamente,  na  evidente  manifestação  do  interior. Ao 

explanar sua visão subjetivista de mundo, o filósofo alemão chega a um conceito-chave para 

se compreender o idealismo: o belo natural. Assevera Hegel (op. cit.: 151-152):
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A forma  do  belo  natural,  enquanto  abstrata,  é,  por  um lado,  uma  forma  determinada  e, 
portanto, delimitada, e implica, por outro lado, uma unidade graças à qual ela se referencia a 
si mesma. (...) Esta forma é chamada regularidade ou é qualificada de harmonia. 

Percebe-se,  então,  que  o  belo  natural  –  ou,  simplesmente,  Belo19 –  é  o  foco  das 

tendências idealistas do Homem; é a forma abstrata na qual o indivíduo concentra toda a sua 

capacidade de estabelecer verdades subjetivas e regulá-las segundo conceitos individuais de 

exatidão e de harmonia. 

Ressalte-se  que,  embora  as  reflexões  hegelianas  tenham  sido  consideravelmente 

dirigidas à obra artística, o Belo não se restringe à arte. Elucida Hartmann (1983: 651): “O 

reino do ‘belo’ não se limita à arte. A beleza existe por toda a parte, tanto na natureza como 

no mundo do espírito humano. Hegel reuniu tudo isto sob o título de ‘belo natural”. Diante da 

elucidação do autor,  evidencia-se que a noção subjetiva  de Belo pode materializar-se em 

qualquer integrante do universo orgânico-social, inclusive na cultura.

Ao  se  conferir  a  uma  determinada  manifestação  cultural  a  qualificação  de 

materialização do Belo, assume-se uma postura idealista ante o mundo. Daí provém uma 

atitude valorativa, por meio da qual o indivíduo mostra preferência por uma certa expressão 

cultural. Tal atitude é o idealismo, que impulsiona as considerações de Chaves de Melo sobre 

a cultura portuguesa. 

Por ter a consciência de que a língua está inclusa na cultura – e preconizar esse fato – 

o autor chega à conclusão de que a superioridade cultural portuguesa gerou a supremacia do 

português  na  constituição  da  língua  do  Brasil.  A partir  dessa  proposição,  institui-se  uma 

contínua idealização, que transita da cultura para a língua, conforme será exposto a seguir.   

 

19 Manter-se-á, daqui por diante, a grafia com inicial maiúscula, a fim de se realçar o cunho filosófico 
do termo. 
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1.2) A emersão de um ideal de língua

Ao focalizar o elemento cultura, Melo identifica uma estreita relação entre o destino 

da língua e o da cultura. Assinala o autor:

Ora, um dos elementos mais importantes de uma cultura é a língua. (...)
Existe, pois, estreitíssima relação entre o destino das línguas e o destino das culturas. E, quase 
sempre, o preço da desagregação e desaparecimento de uma língua para a formação de outras 
novas é a desintegração e eclipse de uma Cultura. Prove-o a morte do Latim como língua  
una e a formação dos idiomas românicos.

(LB, 28-29)

Na  relação  instituída  pelo  filólogo,  ressalta-se  a  coesão  intrínseca  à  cultura  e, 

consequentemente, à língua. Esse caráter coeso da cultura, em torno do qual se estabelece a 

argumentação acima, é o foco das elucubrações de Franca (op. cit.: 48):    

(...)  Uma  simples  juxtaposição  de  técnicas  inteiramente  autônomas  ou  de  elementos  
desagregados e contraditórios não constitui uma cultura. Todas as partes devem integrar-se  
num  todo  harmonioso  e  coerente.  A  ausência  de  um  elemento  essencial,  a  atrofia  ou  
hipertrofia de outros pode acarretar para uma civilização, com um desequilíbrio interno, a  
ruina de uma catástrofe sem remédio.   

Tomando em consideração os vínculos existentes entre a cultura e a língua, Chaves de 

Melo constrói uma  supraimagem do universo cultural português, a qual passa a abarcar a 

língua portuguesa:

Pois bem: se o Brasil é profundamente europeu nas manifestações mais significativas da sua 
Cultura, se êsse “europeísmo” teve como veículo mais constante e mais eficiente o espírito  
português,  porque  é  a  formação  primeira  a  mais  importante,  natural  é  que  se  mantenha  
também na língua a unidade dessa cultura. Não seria normal que o Brasil tivesse conservado a 
cultura luso-européia e criasse, paralelamente, uma língua própria. 

 (LB, 30)

Para  a  construção  dessa  supraimagem da  cultura  portuguesa,  contribui, 

substancialmente, Silva Neto (1960: 55):  
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O domínio lingüístico português é,  aliás,  o reflexo de uma outra unidade superorgânica e  
até supranacional,  de uma substância amalgamada pela História,  a que é costume chamar  
Cultura Portuguesa. Cultura admiravelmente plástica, que soube adaptar-se sem perder-se,  
condescender sem trair-se.  (...)  Assim criou,  como dizíamos, uma unidade para além dos  
espaços,  para  além do tempo  e  até  mesmo  para  além das  soberanias,  pois  o  Brasil  e  o  
Império são irmãos gêmeos.

A  preconizar  a  manutenção  dos  laços  culturais  com  Portugal,  prioritariamente, 

dedicam-se Chaves de Melo e Serafim da Silva Neto. Aos dois filólogos, agrega-se Sílvio 

Elia, para quem o prevalecimento da tese da “língua brasileira” implicaria uma ruptura da 

unidade cultural com o velho mundo, conforme expõe Melo: 

Para SÍLVIO ELIA a questão da língua do Brasil se prende à do destino da cultura, ao problema 
da cultura brasileira. Afirma êle que a libertação da língua postula uma quebra de unidade  
cultural com o velho mundo, o que me parece inteiramente justificável. [grifos do autor] 

 (LB, 15-16)

Apresentando a  asserção  de  que a  língua falada  no  Brasil  evolui,  mas dentro  dos 

limites impostos pelo poder coesivo da unidade cultural, Elia (1961: 171) procura dirimir a 

noção de “língua brasileira”: 

As línguas são fenômenos sociais. (...) E, como todos os fenômenos sociais, está sujeita à  
evolução. Evolução, porém, não significa cisão.  Ao contrário,  postula a existência de um  
“substratum”, que se mantém sempre  igual  a si  mesmo.  Êsse substratum é a unidade de  
cultura. Constituída uma língua, ela só se transformará em outra por  quebra dessa cultura.  
Enquanto essa rutura não vier, conservemos o patrimônio lingüístico que os nossos maiores  
nos  herdaram.  Porque  esta  é  a  “nossa  língua”,  aquela  que  possuímos  com tanto  direito  
quanto qualquer outro povo do mundo. [grifo do autor] 
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Percebe-se, portanto, uma articulação paradigmática entre esses três filólogos, cujas 

proposições  se  concentram no mesmo  tema:  a  unidade  linguístico-cultural  entre  Brasil  e 

Portugal.  A  partir  desse  sustentáculo  temático,  as  posturas  discursivas  dos  três  autores 

confluem para um mesmo ethos, noção sobre a qual disserta Maingueneau (1996: 40): 

Cette notion a été reformulée par Ducrot dans un cadre pragmatique: dans l'éthos c'est le  
locuteur   en  tant  que  tel  qui  est  concerné,  le  personnage  qui  parle,  non  l'individu  
considéré indépendamment de son énonciation. [grifo do autor]

Nos discursos de Melo, Silva Neto e Elia  acerca do português do Brasil,  deixa-se 

transparecer o mesmo ethos conservador, correspondente à imagem do autêntico filólogo que, 

àquela altura, encontrava-se firmemente instituída no Brasil: a do defensor da boa linguagem 

expressa nos textos literários e da edificante herança cultural portuguesa. Sob a égide dessa 

imagem do autêntico filólogo, instaura-se a metalinguagem dirigida aos falares regionais. 

Ao  se  dedicarem à  pesquisa  desses  falares,  os  filólogos  elaboram uma  produção 

científica  que se enquadra no  gênero monográfico,  ao qual se refere Câmara Jr.  (1978b), 

quando expõe as duas modalidades de estudo dialetológico: o trabalho regido pela Geografia 

Linguística,  por  intermédio  do  qual  se  busca  a  distribuição  geográfica  de  cada  traço 

linguístico dialetal e se elaboram os atlas linguísticos; e o estudo dos falares por meio de 

monografias dedicadas a uma determinada região, exame que gera gramáticas20 e glossários 

regionais.

No estudo monográfico dos falares, concentraram-se, de modo igualmente idealístico, 

Melo, Silva Neto e Elia. Os dois últimos, mais voltados para uma compreensão histórico- 

-social  da  configuração  do  português  do  Brasil,  construíram  uma  obra  de  cunho 

acentuadamente  reflexivo.  À  tentativa  de  descrição  dos  caracteres  dialetais  brasileiros, 

dedicou-se, com mais afinco, Gladstone Chaves de Melo.  

20 Câmara Jr. (op. cit.) emprega esse termo no sentido de descrições de falares.
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Nessa  tentativa  de  descrição,  o  autor  dirige  uma  atitude  idealista,  com  efeito,  à 

modalidade  escrita  em  seu aspecto  literário.  Ao  investigar  as  diferentes  realizações 

linguísticas,  Chaves  de  Melo  desenvolve  sua  abordagem  da  escrita  literária  numa  linha 

culturalista,  a  partir da qual a sobrepõe às manifestações orais da língua, as quais seriam 

desprovidas da relevância sociocultural intrínseca à língua literária.

Melo  estabelece  a  escrita  literária  como  um  veículo  de  supremacia  cultural.  Ao 

investigar as formas de se abordarem as relações entre fala e escrita, Marcuschi (2005: 28-29) 

descreve a visão culturalista:

Uma (...) tendência é a que observa muito mais a natureza das práticas da oralidade  versus  
escrita e faz análises sobretudo de cunho cognitivo, antropológico ou social e desenvolve uma 
fenomenologia da escrita e seus efeitos na forma de organização e produção do conhecimento.
(...)
Denomino este  [ponto de vista] como visão culturalista, na sua formulação forte. Este tipo 
de visão é pouco adequado para a observação dos fatos da língua. Na verdade, trata-se de uma 
perspectiva epistemológica desenvolvida sobretudo por antropólogos, psicólogos e sociólogos, 
(...) interessados em identificar as mudanças operadas nas sociedades em que se introduziu o 
sistema da escrita.21 [grifos do autor]

Dessa  maneira,  a  visão  culturalista  de  Melo  não  prioriza  os  possíveis  efeitos  da 

interação linguística do colonizador letrado com os colonizados ágrafos.  O que se mostra 

prioritário, para o autor, é demonstrar o quanto a tradição literária facilitou a preponderância 

linguística do português sobre os povos ágrafos com os quais convivia, na colônia.  Declara 

Chaves de Melo:

(...) Devido à grande distância que separa uma da outra língua, no que diz à estrutura, o Tupi 
não estava fadado a imprimir no português um sinal profundo da sua convivência. Exatamente 
como se deu com o Árabe (...).
(...)

21 Nesse fragmento, Marcuschi dirige uma crítica a autores como Walter Ong, Jack Goody e David 
Olson,  que atribuem um papel  fundamental  à  escrita  na  constituição  do conhecimento  e,  em virtude disso, 
sublimam-na enquanto modalidade linguística.
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O contacto do Tupi com o Português se deu em circunstâncias bem outras. A Língua Indígena 
era pobre, simples, rudimentar, sem passado literário, era instrumento de um povo rude, de  
cultura primitiva. Ao invés,  o Português era rico, complexo,  maleável,  possuidor de uma  
tradição literária.    

(LB, 40-41)

Devido ao fato de considerar a língua portuguesa superior ao tupi – qualificado pelo 

autor como língua pobre, por não possuir uma expressão literária – o filólogo não dirige seu 

olhar  analítico  a  uma  característica  fundamental  do  português  do  Brasil:  ser  uma  língua 

transplantada. Sobre essa propriedade, disserta Elia (1989: 21):  

Todos os traços sociolingüísticos [do português lusitano] aplicam-se também ao português 
do Brasil, menos um, obviamente, o de língua-berço. Em seu lugar será colocado outro traço 
sociolingüístico: o de língua transplantada.
Não era a terra que seria Brasil res nullius ao tempo do Descobrimento, por isso que os seus 
“descobridores” a encontraram povoada de tribos indígenas. [grifos do autor]

Na  condição  de  língua  transplantada,  o  português  viria  receber  contribuições  das 

centenas de línguas indígenas faladas no Brasil anteriormente à chegada dos colonizadores 

letrados. A maior parte dessas línguas se concentrava no tronco tupi, trazendo à tona a questão 

da língua geral, ou seja, da koiné – tupi, na sua essência – estabelecida pelos jesuítas, para o 

exercício  da  catequese.  A  essa  língua  comum  –  cujo  uso  foi  predominante  no  território 

brasileiro até o século XVII – destina-se a explanação de Aryon Rodrigues (apud Elia, op. 

cit.: 23):

Foi  nas  áreas  mais  afastadas  do  centro  administrativo  da  Colônia  que  se  intensificou  e  
generalizou  o  uso  da  [Língua Geral]  como língua  comum entre  os  portugueses  e  seus  
descendentes  –  predominantemente  mestiços  – e escravos,  os  índios Tupinambá e outros  
índios incorporados às missões, às fazendas e às tropas: em resumo, toda a população, não  
importa qual a sua origem, que passou a integrar o sistema colonial.
  
A abrangência do uso da Língua Geral deixaria indícios no português, que passou a 

substituí-la  no  século  XVIII.  Tais  vestígios,  os  quais  consistem em contribuições  para  a 
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constituição  de um português  brasileiro,  são preteridos  pelo  olhar  analítico  de  Melo,  por 

serem traços provenientes de uma língua sem tradição literária.  

Ao  idealizar  a  língua  literária,  o  filólogo  utiliza  critérios  estéticos  para  analisar 

manifestações  linguísticas.  Assim,  a  objetividade  científica  cede  lugar  à  subjetividade  da 

avaliação estética, que se fundamenta na percepção. 

A percepção humana caracteriza-se pela multiplicidade, pela variedade das maneiras 

pelas quais apreende um objeto que integra a realidade sensível. Assevera Hegel (2005: 96):

O princípio do objeto – o universal – é em sua simplicidade um mediatizado; assim tem de 
exprimir isso nele,  como sua natureza: por conseguinte se mostra como a  coisa de muitas  
propriedades. Pertence à percepção a riqueza do saber sensível, e não à certeza imediata, na 
qual  só  estava  presente  como  algo  em-jogo-ao-lado.  Com  efeito,  só  a  percepção  tem  a 
negação, a diferença, ou a múltipla variedade em sua essência. [grifos do autor]

A percepção relaciona-se, portanto, com as múltiplas possibilidades de se apreender 

algo, a partir das quais se configuram os diferentes  padrões estéticos. A instituição desses 

padrões se baseia no subjetivismo humano, do qual se utiliza Chaves de Melo para sublimar a 

língua literária:        

Autores há que atingem alta perfeição no uso da língua escrita comum, conseguindo uma  
concisão, uma plenitude, uma harmonia, uma precisão, uma justeza e vivacidade de expressão 
tais, que daí reçuma beleza, elegância, nobreza, vale dizer, surge língua literária.  [grifo do 
autor]     

(LB, 139)
 

A postura idealista de Melo o conduz a sobrepor esteticamente a língua literária às 

outras  variantes  linguísticas,  transmutando-a  de  objeto  de  estudo  a  objeto  de  apreciação 

estética.  Assim,  o  autor  substitui  a  caracterização  de  uma  variante  linguística  pela 

identificação do Belo, conceituado por Nunes (1991: 18): 
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Belo  é  o  que  agrada  ver  e  ouvir.  O  agrado  estético,  prazer  de  ordem  superior,  decorre 
mormente da atividade privilegiada desses dois sentidos, de natureza intelectual, a vista e o 
ouvido, que estariam mais próximos da essência imaterial da alma. A fruição da Beleza, que 
participa tanto da inteligência quanto da sensibilidade, afeta moderadamente a alma.

Ao  concentrar  sua  análise  na  língua  literária,  Chaves  de  Melo  estabelece  uma 

suprarrealidade  estética,  um  ideal linguístico,  edificado,  inclusive,  a  partir  dos  exemplos 

utilizados pelo autor. 

1.3)  A configuração idealística por meio dos exemplos

O  ideal  de  língua  estabelecido  por  Melo  transparece,  nitidamente,  nos  exemplos 

utilizados pelo autor, a partir dos quais é edificado um modelo linguístico. 

Para construir sua exemplificação, o filólogo recorre, fundamentalmente, a clássicos 

da literatura brasileira, a escritores responsáveis pela instauração de uma tradição literária no 

Brasil.  Dentre esses literatos,  o primeiro citado é Rui Barbosa22,  a  quem Chaves de Melo 

atribui o mérito de ter contribuído, no âmbito da língua literária, para a formação de verbos 

derivados de substantivos:

Vem a pêlo lembrar a extraordinária facilidade que tem a nossa língua de formar verbos  
derivados de substantivos (...).
Não têm cômputo os verbos de formação popular oriundos de substantivos. Mas não é só o 
povo que se mostra fértil em tais derivações senão também os escritores da melhor água.  
Seja exemplo RUI BARBOSA, que opulentou a língua literária com boa soma de verbos (...).  
[grifo do autor] 

(LB, 37-38) 

Com o propósito de comprovar que a língua literária do Brasil é a mesma de Portugal, 

Melo realiza um breve retrospecto da produção literária no Brasil. O autor inicia sua análise 

22 Ressalte-se que essa é apenas a primeira de várias menções que Melo dirige a Rui Barbosa, ao longo 
de sua produção metalinguística,  na qual se encontram estudos destinados especificamente à obra do orador 
baiano, como se poderá verificar no decorrer deste trabalho.
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histórica  expondo  que,  no  período  colonial,  os  literatos  brasileiros  escreviam  com  estilo 

português: 

No período colonial, [não] tínhamos literatura própria, nossos escritores viviam a imitar os da 
Metrópole, os nossos homens de letras se formavam em Coimbra, de maneira que escreviam 
até com estilo português. Surgem mesmo, nessa época, escritores primorosos quanto à pureza 
de  linguagem,  que nada ficam a  dever  aos  Portuguêses,  sendo considerados  modelos  no  
próprio Portugal. Um MANUEL BOTELHO DE OLIVEIRA, um ANTÔNIO DE SÁ, um CLÁUDIO 
MANUEL DA COSTA, um BASÍLIO DA GAMA e tantos outros. [grifos do autor] 

(LB, 142)
 

Expõe,  em  seguida,  que  os  primeiros  românticos  proclamaram  a  independência 

literária do Brasil, mas sem deflagar a pretensa independência linguística:

Na época imperial levantamos os grilhões que nos prendiam a Portugal, e em pouco tempo 
proclamamos também a nossa independência literária, que veio com o Romantismo. Mas esta 
independência literária não significou de modo algum autonomia de língua. Os três primeiros 
românticos são também, do ponto de vista da vernaculidade, apurados escritores: GONÇALVES 
DE MAGALHÃES, PÔRTO-ALEGRE e GONÇALVES DIAS. Conheciam a fundo a língua e punham 
o máximo empenho em bem escrever. [grifos do autor] 

(LB, 142)

Ao se referir à segunda geração do Romantismo, o autor assinala que ela se manteve 

fiel à  lição dos clássicos, embora tenha adotado um estilo mais espontâneo do que aquele 

verificável na obra dos literatos de épocas anteriores. A fim de exemplificar a fidelidade dos 

escritores brasileiros à boa língua portuguesa, Melo utiliza-se da figura de José de Alencar:

Dos autores da chamada “segunda geração romântica” já se tem dito que escreviam mal, eram 
incorretos.
A  verdade  é  bem  outra,  porém.  Criados  já  alheios  à  influência  coimbrã,  foram  mais  
espontâneos êsses escritores, mais brasileiros pelo sentimento e pela expressão (...).
Mas escreveram também êles com mestria e em boa língua portuguesa. (...) e o pobre autor 
destas linhas buscou mostrar, num pequeno ensaio, que ALENCAR, longe de ser pioneiro da 
“língua brasileira”, escreveu em Português de lei, tendo-se abeberado longamente na lição dos 
clássicos. [grifos do autor] 
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(LB, 142-143)

Dando continuidade a seu retrospecto, o autor menciona o grande Bilac, alinhando-o a 

outros clássicos brasileiros:

Com os Parnasianos e Naturalistas, revive a preocupação da forma. ¿Quem não está lembrado 
do “bestialógico” (não há outro termo!) em honra da deusa Forma, com que COELHO NETO 

inaugurou sua vida literária?  ¿Quem não sabe de-cor a “Profissão de Fé” do grande BILAC,  
outra exaltação da mesma deusa? Agora vão surgir os BILAC, os RAIMUNDO  CORREIA, os  
ALBERTO DE OLIVEIRA, os VICENTE DE CARVALHO, um MACHADO DE ASSIS, um EUCLIDES 

DA CUNHA, um AFONSO ARINOS, um RUI BARBOSA... [grifos do autor] 
(LB, 143)

No instante seguinte, Melo estabelece uma oposição entre a tradição literária descrita 

até  então  e  a  produção  dos  escritores  modernistas,  em  cuja  obra  o  autor  identifica  o 

procedimento de escrever mal: 

Escrever bem foi sempre preocupação entre nós. Só ùltimamente é que se descurou do estudo 
da  língua.  Os “modernistas”  da  primeira  hora,  reagindo  contra  certos  exageros,  contra  a  
futilidade da “forma pela forma”, descambaram no extremo oposto.  Escrever mal foi a sua  
“bandeira”. [grifos do autor]

(LB, 143)

Chaves de Melo admite, entretanto,  que alguns literatos modernistas preservaram a 

tradição de  escrever bem. Entre esses escritores, o filólogo inclui Ciro dos Anjos (autor do 

romance O amanuense Belmiro), comparando-o ao maior ícone da tradição literária brasileira: 

Machado de Assis. Assevera Melo:

Se um JORGE AMADO ou um JOSÉ LINS DO  RÊGO timbram em “escrever mal”, um JOSÉ 
VIEIRA ou um CIRO DOS ANJOS timbram em escrever esplêndidamente. São “modernos” como 
os que mais o sejam, mas têm forma – cuidada, pensada, original. Eu diria que o autor de O 
Amanuense  Belmiro  atingiu  o  nível  do  velho  MACHADO,  quanto  à  elegância,  novidade,  
clareza e desenvoltura de linguagem! [grifos do autor] 

(LB, 143)



69

Para  consumar  sua  contraposição  à  ideia  de  “língua  brasileira”,  Chaves  de  Melo 

recorre,  novamente,  à  produção  de  Rui  Barbosa,  cujas  palavras  incisivas  –  presentes  na 

Réplica – são transcritas:

Sim:  é  preciso  que  se  tenha  coragem  de  dizer  a  verdade,  que  é  aquela  mesma  tão  
luminosamente defendida pelo velho RUI, que, depois de um eclipse, volta hoje à cena mais 
vivo do que nunca. Para muitos a tal “língua brasileira” seria aquêle “surrão amplo, onde  
cabem à larga, desde que o inventaram para sossêgo dos que não sabem a sua língua, tôdas as 
escórias da preguiça, da ignorância e do mau gôsto, rótulo americano daquilo que o grande 
escritor lusitano tratara por um nome angolês. (...)”. (Réplica, Imprensa Nacional, Rio, 1904, 
n° 22, págs. 45-46.) [grifo do autor]

(LB, 143-144)

A  partir  da  exemplificação  estabelecida  por  Melo,  também,  configura-se  o  ideal 

linguístico adotado em A língua do Brasil. Nessa obra, o idealismo transita para uma outra 

atitude: o prescritivismo. 

2) Do idealismo ao prescritivismo

Em A língua do Brasil, a instauração do idealismo se baseia, fundamentalmente, em 

duas atitudes.

A primeira delas, a comparação idealista, manifesta-se, primordialmente, no instante 

em que o autor estabelece um paralelo entre o tupi e o português. Nesse cotejo, sublima-se a 

língua  portuguesa,  descrita  como instrumento  de  expressão  de  uma cultura  superior.  Em 

virtude  dessa  superioridade,  segundo Chaves  de  Melo,  sucedeu  a  reação  do  português  à 

disseminação do tupi:  

A riqueza de topônimos brasileiros de origem índia é um documento vivo daquela preferência 
inicial dada ao Tupi como instrumento de comunicação. (...)
Depois, o Português reagiu e, língua incomparàvelmente mais evolvida e mais rica do que o 
Tupi,  instrumento que era de uma cultura consideràvelmente superior,  rápido desterrou a  
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língua  indígena,  que  hoje  é  falada  apenas  por  reduzidas  populações  disseminadas  pela  
Amazônia.  

(LB, 34)

A  segunda  atitude,  a  qualificação  da  língua  literária  como  ideal linguístico, 

concretiza-se no momento em que o filólogo sobrepõe esteticamente a variante literária  a 

todas as outras manifestações linguísticas:

(...) a língua literária é, em última análise, a quintessência das variações regionais e grupais da 
língua, uma como superestrutura. Representa a norma, o eixo, o centro de atração, e mantém 
constantes relações bilaterais com os dialetos e gírias. É a forma lingüística ideal. [grifo do 
autor] 

(LB, 141)

A atitude idealista de Melo transita para a prescritivista a partir do instante em que o 

autor, além de sublimar esteticamente a língua literária,  preconiza a sua adoção como um 

modelo linguístico. Para justificar tal adoção, o filólogo argumenta que, no plano linguístico, 

a variante literária é um produto dos fatores humanos de conservação:

De um lado, [há] a tendência à dispersão, à entrega aos elementos, ao ambiente exterior. Por 
essa inclinação, o nosso corpo por exemplo propende a se esfriar num meio frio, e a se aquecer 
demais  num  meio  muito  quente.  Mas  em  sentido  contrário  trabalham  os  fatores  de  
conservação, de unidade, de composição. (...)
Pois  bem: a língua literária  é produto desses  fatores  de  unificação.  Nasce do esforço de  
reflexão, define e clarifica as idéias. Busca a beleza de expressão, afina o gosto estético. Logo, 
é educadora, é depuradora. Donde se vê que deve ser cultivada. [grifo nosso] 

(LB, 137-138)

O autor já havia exposto, num fragmento anterior, a forte ação unificadora da língua 

escrita (raiz material da língua literária),  modalidade cujo potencial  corretivo incluiria,  até 

mesmo, a capacidade de fazer retroceder a evolução fonética:

Não  se  pode  esquecer,  (...)  ao  estudar-se  a  história  da  Língua  Portuguêsa  no  Brasil,  a  
influência  retificadora e depuradora das ondas lingüísticas  sucessivas,  que nos vieram da  
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Metrópole nas levas de emigrantes e que foram espraiando-se e embebendo-se no estrato  
primitivo, nem, muito menos, se pode deixar de considerar a forte ação unificadora da língua 
escrita, que, aprendida pela vista, desenha claro o aspecto de muitas palavras mal captadas,  
estaciona e faz regredir em muitos casos a evolução fonética, tendendo, assim, a desfazer as 
diferenças locais determinadas por este ou aquele fator. [grifo nosso]

(LB, 42-43)

A  consumação  do  prescritivismo  ocorre  quando  Chaves  de  Melo  focaliza  a 

peculiaridade modernista de  escrever mal. O autor destaca o menosprezo que os escritores 

modernistas dirigiram à língua literária, estabelecendo um vínculo entre esse descaso e a ideia 

de “língua brasileira”:

Escrever bem foi sempre preocupação entre nós. Só ùltimamente é que se descurou do estudo 
da  língua.  Os “modernistas”  da  primeira  hora,  reagindo  contra  certos  exageros,  contra  a  
futilidade da “forma pela forma”, descambaram no extremo oposto. 
(...)  há hoje em dia, mormente na nova geração, um descaso completo pela língua literária,  
uma lamentável ignorância do que seja escrever bem. Talvez por isso mesmo tenha sido aceita 
com tanta facilidade, em certos meios, a idéia da “língua brasileira”. [grifos do autor] 

(LB, 143)

A  elaborar  um  discurso  contrário  a  tal  ideia,  dedica-se  Melo,  ao  longo  das 

considerações  que  substantificam  A língua do Brasil,  produção metalinguística  em que  a 

noção de norma correta se instaura de diferentes modos. A partir disso, na obra em questão, 

configura-se uma atitude prescritivista.

3) A construção da norma correta 

3.1)  O caráter dialetológico da obra

Antes de se descrever o modo como a ideia de norma correta se institui em A língua  

do Brasil, faz-se conveniente explicitar-se o cunho dialetológico dessa produção.

Esse  caráter  se  demonstra,  principalmente,  ao  se  observarem  três  procedimentos 

verificáveis na obra em questão: 
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1. Explanação de noções dialetológicas

No capítulo “A língua portuguesa no Brasil”, com o qual Chaves de Melo introduz a 

obra, o autor arrola concepções intrínsecas à Dialetologia.

Ao se iniciar o tópico Conceito de unidade linguística, expõe-se que “as línguas são 

fatos humanos” e que, em virtude disso, sobre elas também incide a diversidade verificada nas 

sociedades. Declara Melo:

Realmente, a “unidade lingüística” não é como a identidade geométrica. Em geometria, dois 
triângulos são iguais quando têm os três ângulos e os três lados iguais. Mas nas línguas não é 
assim. As línguas são fatos humanos e, portanto, participam da variedade e da instabilidade 
do  homem e  das  sociedades.  Desde  que uma língua  começa a  ser  falada,  entra  a  sofrer  
influências  de  um  sem-conto  de  agentes  diversificadores  que  dão  logo  nascimento  a  
aspectos lingüísticos diferentes. [grifo do autor] 

(LB, 22)

A análise do termo  unidade linguística, empreendida a fundo por Chaves de Melo, 

leva o autor a reiterar a afirmação de que existem “vários aspectos linguísticos”:

Língua absolutamente una é abstração, por sem dúvida. Mas também não é possível edificar 
uma Lingüística baseada nas execuções individuais das línguas. Mesmo porque “non datur  
scientia de individuo”, como dizem os filósofos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
A análise razoável de qualquer idioma nos revela para logo a existência de vários aspectos  
lingüísticos bem caracterizados.23 [grifos do autor] 

(LB, 23)

Nas  considerações  do  autor,  da  utilização  de  concepções  inerentes  à  esfera 

dialetológica, transita-se para o emprego de uma terminologia propriamente dialetológica, a 

começar  pela  definição  de  dialetos.  Para  elaborar  essa  conceituação,  o  filólogo  recorre  a 

Bluteau:

23 Nesse fragmento, identifica-se um prmeiro traço saussuriano, instaurado a partir do instante em que 
Melo assevera que o objeto de investigação da Linguística não podem ser as realizações individuais da língua, 
deixando latente a concepção de que é na  produção social dos usuários da língua que se deve concentrar a 
análise dos linguistas.  
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(...)  Tais  aspectos  lingüísticos  se  chamam  dialetos,  que  se  podem definir,  com o  velho  
dicionarista BLUTEAU, “modo de falar próprio e particular de uma língua nas diferentes partes 
do mesmo reino: o que consiste no acento, ou na pronunciação, ou em certas palavras, ou no 
modo de declinar e conjugar”.   
Não cabe aqui entrar em análises mais miúdas. Basta-nos sinalar que os dialetos são aspectos 
regionais  de  uma  língua,  elaborados  ao  longo  do  tempo  e  que  se  caracterizam  pela  
espontaneidade de sua formação. (...) [grifos do autor] 

(LB, 23) 

 Da conceituação de Bluteau, utilizara-se Sousa da Silveira, em Lições de português. O 

filólogo brasileiro, por sua vez, extraiu-a de Esquisse d'une dialectologie portugaise, obra do 

cânone lusitano Leite de Vasconcelos. Silveira (1952: 379-380), componente fundamental da 

formação discursiva de Melo, já concedera atenção a questões dialetológicas, valendo-se da 

conceituação bluteauniana para estabelecer a asserção de que no Brasil se fala um dialeto: 

Falamos então um dialecto?
(...)  Sim,  dando  ao  vocábulo  a  definição  com  que  o  apresenta  o  mestre  da  filologia  
portuguesa, o Dr. José Leite de Vasconcelos, que a toma de Bluteau:

“Dialecto: modo de falar próprio e particular de uma língua nas diferentes partes do 
mesmo reino: o que consiste no acento, ou na pronunciação, ou em certas palavras, ou 
no modo de declinar e conjugar.”

Após definir dialetos, mantendo-se empenhado na exposição de termos dialetológicos, 

Melo volta-se para a conceituação de gírias:

Há,  paralelamente  aos  dialetos,  outras  modalidades  de  linguagem bem típicas:  as  gírias.  
Modismos são êstes de linguagem própria dos grupos sociais. Mormente dos grupos coesos, 
unidos, conscientes de si mesmos. É a linguagem dos soldados, dos marinheiros, dos ladrões, 
dos estudantes, dos desportistas, etc.
Quando o grupo social é de baixo nível, recebe sua linguagem, sua gíria, o nome de calão.  
[grifos do autor]  

(LB, 23)

Encerra-se  a  incursão do autor  pela terminologia  dialetológica  com a definição de 

língua comum (ou coiné). Na conceituação elaborada por Chaves de Melo, ressalta-se, além 
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da  necessária  abrangência  da  língua  comum,  o  caráter  essencialmente  conservador  dessa 

variante linguística:

Enquanto que dialeto é um modismo regional da língua, de uso restrito, enquanto que as gírias  
são variantes  grupais, de emprêgo reservado aos componentes do grupo, a língua comum é  
instrumento  geral  de  comunicação,  a  todos  inteligível,  a  todos  dirigido,  destinando-se  a  
qualquer região, em qualquer tempo.
É supra-regional e acrônica. 
Porque a língua comum24 se endereça a todos os indivíduos, de tôdas as regiões e de todos os 
grupos,  aos  homens  de hoje  e  aos  homens de amanhã,  tem de ser  clara,  regulamentada,  
conservadora. [grifos do autor]

(LB, 25)

A consciência dialetológica do autor, expressa por meio do empenho em articular um 

referencial  concernente  à  Dialetologia,  manifesta-se  cabalmente  quando  Chaves  de  Melo 

direciona um apelo aos linguistas brasileiros intelectualmente engajados àquela altura: que se 

dedicassem à sistematização da pesquisa dialetológica no âmbito nacional e à fundação de um 

Instituto de Dialetologia no Brasil. Solicita Melo:

(...) faço aqui um apêlo, secundando a outros estudiosos que vieram na minha frente: urge  
organizarem-se no Brasil todo pesquisas sistemáticas de dialetologia. Pelo menos, que pessoas 
atiladas, inclinadas a estudos lingüísticos e dotadas de espírito de observação, nos fôssem  
fornecendo da linguagem de sua terra notas meramente descritivas!
E, também, já era tempo de se fundar entre nós um Instituto de Dialetologia, com sua revista 
ou  anuário,  instituto  êsse  que  orientaria  as  pesquisas,  forneceria  instruções,  solucionaria  
dificuldades, estimularia os trabalhos e publicaria os informes. Fica a idéia.

(LB, 78)

Ao apelo do filólogo, atendeu Serafim da Silva Neto, autor que, na década de 1950, 

produziu as duas edições do  Guia para estudos dialetológicos (1955 e 1957) e fundou, no 

Museu Nacional (Rio de Janeiro), o Centro de Estudos em Dialetologia Brasileira (1953).

24 Exponha-se que, embora reconheça a existência dessa  língua comum, Melo não recorre a ela para 
ilustrar o bom uso da língua. É a partir dos exemplos extraídos da língua literária – definida pelo filólogo como a 
estlização da coiné – que o autor constrói o seu discurso acerca da norma-padrão.   
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No  Guia,  cuja  primeira  edição  foi  empreendida  pela  Faculdade  Catarinense  de 

Filosofia, apresentou sugestões para que se concretizasse o estudo dos falares brasileiros, a 

saber:  1)  que  nas  Faculdades  de  Filosofias  se  realizasse,  todos  os  anos,  um  Curso  de 

Dialetologia  Brasileira;  2)  que  os  professores  universitários  procurassem  encaminhar  os 

alunos para esse gênero de pesquisa; 3) que se estabelecesse, nas Faculdades de Filosofia, 

uma ligação entre os investigadores da língua e os investigadores da Antropologia Social. 

Silva  Neto  dedicou-se  à  divulgação  da  necessidade  de  se  criar,  no  país,  uma 

“mentalidade dialetológica” (expressão empregada pelo próprio autor, no Guia para estudos  

dialetológicos),  unindo-se a Melo no empenho para que se assegurasse à Dialetologia um 

espaço no meio científico brasileiro.    

2. Compilação de dados fonéticos e morfossintáticos

Além de articular conceitos pertinentes à Dialetologia, Chaves de Melo arrola fatos 

linguísticos, a partir dos quais intenciona proporcionar uma visão geral da língua popular do 

Brasil.

O  autor  afirma  que  o  termo  a  ser  adotado,  rigorosamente,  é  “línguas  populares”, 

devido à variabilidade inerente a elas. Melo utiliza dados morfossintáticos para exemplificar a 

variação de formas dentro de um mesmo dialeto:

Faremos  tão  só  um panorama do  nosso  dizer  vulgar,  procurando  caracterizá-lo  nas  suas  
grandes linhas e filiá-lo històricamente às suas fontes.
Rigorosamente não se deve falar em “língua popular” mas em “linguagens populares”, pois  
elas  são  essencialmente  variáveis  e  móveis,  apresentando  não  raro  um  mesmo  dialeto  
oscilação de formas para idêntico caso: êles falô,  eis falarum,  eis falaro, por ex. [grifos do 
autor]

(LB, 73)
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Na descrição das  “línguas populares”  realizada  por  Melo,  prevalece a  intenção de 

comprovar que o português popular do Brasil,  na sua essência,  coincide com o português 

arcaico. Atente-se ao levantamento realizado pelo autor:

Realmente, atentando-se à morfologia e à sintaxe do Português popular do Brasil, chega-se à 
conclusão de que êle coincide, nas grandes linhas, com a língua do século de quatrocentos.  
Um Português arcaico tardio, [no qual] (...) se ouvem muitas formas encontradiças nos textos 
do século XV, como lũa, ũa, sujigar, piadade, alifante, Bertolameu, despois, saluço, entonces, 
fruita,  luita,  bautismo,  inzemplo,  esprito,  enveja,  benção (oxít.),  quaje,  malino,  cramor,  
pranta, assossegar,  preguntar,  aquel,  perjuízo,  samear,  Anrique,  avangelho,  rezão,  menhã,  
amenhã,  pexe,  baxo,  ciloura,  polo,  e  pola etc.,  etc.  Pelo  que  respeita  à  sintaxe,  vamos  
encontrar a preposição em regendo o complemento dos verbos de movimento - “ir na cidade”, 
por ex. (...). [grifos do autor]

(LB, 79)

Percebe-se,  na  coleta  de  dados  à  qual  se  dedicou  o  filólogo,  um  procedimento 

apriorístico, inerente ao contexto em que tais dados foram arrolados. Nesse contexto, ainda 

não  se  estabelecera  o  rigor  metodológico  no  qual  se  deve  fundamentar  a  pesquisa 

dialetológica.  Dessa  carência  metodológica,  originaram-se  lacunas  como  a  ausência  de 

transcrição fonética, consoante expõe Altman (1998: 81):

(...) São apontadas as motivações estralingüísticas de muitos autores, movidos mais a razões 
patrióticas ou sentimentais do que lingüísticas; a abordagem atomística dos fatos; a falta de 
critérios fidedignos de demarcação geográfica e a metodologia falha na recolha e tratamento 
dos dados. Ao que parece, a imprecisão na delimitação de áreas regionais e a ausência de  
qualquer tipo de transcrição fonética (...) acabariam por comprometer de fato a produção do 
período. Tanto é que as tentativas posteriores de sintetizar a variante brasileira acabaram por 
ser consideradas igualmente apriorísticas, parciais e distantes da realidade. 

No contexto  em questão,  a  exceção substantifica-se  na obra  O dialeto  caipira,  de 

Amadeu Amaral. Nesse trabalho, o autor estabelece normas a serem observadas por aqueles 

que objetivarem contribuir para o registro dos dialetos brasileiros. Amaral (1955) enumera as 

seguintes normas: a) recolher somente os termos pessoalmente ouvidos pelo documentador, 
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num âmbito informal; b) indicar,  sempre que for possível,  se se trata de uma formulação 

pouco usada ou freqüente, e se geralmente empregada ou apenas corrente em determinado 

grupo social;  c)  grafá-la  sempre  tal  como for  ouvida;  d)  se  houver  diferentes  modos  de 

pronunciar o mesmo vocábulo, reproduzi-los todos com a mesma fidelidade; e) sempre que se 

puder atribuir uma interpretação errônea à grafia adotada, elucidar os pontos duvidosos; f) ter 

especial cuidado em anotar os sons intrínsecos à fonética regional.

Ao  explicitar  aspectos  da  língua  popular  do  Brasil,  Chaves  de  Melo  abdica  da 

obediência a tais normas. Por meio dessa explicitação, o filólogo pretende demonstrar que, 

embora as localidades brasileiras apresentem suas respectivas propriedades linguísticas, existe 

um bloco de ocorrências dialetais comum às regiões interioranas do país. A esse bloco, Melo 

atribui a denominação língua popular.

Do  olhar  investigativo  que  o  autor  dirige  ao  dialeto  gaúcho,  originam-se  dados 

fonéticos e morfológicos, entre os quais se incluem a identificação de um timbre peculiar e o 

arrolamento de sufixos. Explicita Melo: 

(...) no Rio Grande do Sul, vamos encontrar, como é natural, alguma influência espanhola, que 
se traduz pelo timbre de ê dado ao -e final: fome, sêde, parte, de Bagé, etc., e não fômi, sêdi, 
etc.;  pelo  largo  uso  dos  sufixos  diminutivo  e  aumentativo  -ito,  -aço e  -acho:  gauchito,  
galopito,  trotezito,  patrãozito,  corpito,  cavalito,  de espacito,  perdidaço,  buenaço,  ginetaço,  
lindaço, campeiraço25 (...).
Porém, a massa dos fatos dialetais é comum a todo o Brasil interior: causo (= caso), tamẽi e 
tombẽi (= também), rijume (= regime), inguinorante, drumi (= dormir), defamar, quaradô (= 
coradouro) (...). [grifos do autor] 

(LB, 89)

25 Observe-se que os dados expostos nesse parágrafo não pertencem à língua popular do Rio Grande do 
Sul, visto que integram a variação diatópica gaúcha. Trata-se, portanto, de formas regionais, utilizadas por um 
grupo de  falantes  que  ocupam um mesmo  locus,  independentemente  do  estrato  socioculural.  Essa  falta  de 
distinção demonstra a carência metodológica intrínseca à pesquisa de Melo. O autor, que se propunha estudar a 
língua popular, torna instável seu objeto de análise, incluindo termos locais na sua compilação.   



78

Dentre as realizações linguísticas intrínsecas ao Nordeste, o autor destaca, no plano 

morfossintático, a construção tava não e, no plano fonético, a substituição do nh por vogais 

nasaladas. Atente-se ao fragmento abaixo:

No Nordeste, existem, como em outros lugares, uns pouquíssimos fatos peculiares, como a  
contração prepositiva derna (= desde. Dês na?), a posposição da negativa ao verbo –– “tava 
não”––, a ausência de  -nh-, figurando em lugar nasalação de  i  tônico (arc.), do  ê,  ô ou  u  
tônicos, seguidos de y, ou um i  semi-vogal nasalado:  vĩo,  farĩa,  galĩa,  camĩo,  pũia (punha),  
Antõio,  pamõia (pamonha),  sĩô (senhor),  desdẽia,  etc.  Mas a quase totalidade dos fatos e  
acidentes da linguagem popular coincide com os do resto do país. Exemplificando:  meidia,  
orde,  corage,  home,  esprito,  vespra e vespa (véspera),  vertude,  desacupado (...).  [grifos do 
autor] 

(LB, 91)

Após descrever peculiaridades da língua popular do Brasil, Chaves de Melo retoma a 

questão  da  língua  brasileira,  à  qual  o  autor  destina  uma  análise  fundamentada  em 

proposições linguísticas.

3. Vinculação de um cabedal linguístico à discussão proposta

No capítulo “Língua e estilo”, Melo utiliza-se de um aparato conceptual para reiterar a 

afirmação de que não há uma língua brasileira. 

Para tratar de uma questão dialetológica – a existência de propriedades linguísticas que 

alçariam ou não a variante brasileira à condição de língua – o autor recorre, primordialmente, 

à dicotomia saussuriana langue X parole, da qual se vale para distinguir língua e estilo:

A distinção  entre  língua e  estilo se  funda  na clássica  dicotomia  estabelecida  pelo  grande
Saussure –– langue e parole. (...) 
Note-se bem: a  língua é um fato social,  é o sistema de sons, de estruturas vocabulares e  
relações, que está na consciência ou no subconsciente de todos os membros da comunidade 
lingüística. (...)
Agora,  quando  a  pessoa  fala,  põe  em  execução  essa  língua,  êsse  material  lingüístico,  
escolhendo, selecionando e inovando. (...) [grifos do autor] 
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(LB, 108)

Melo  focaliza,  em  seguida,  o  caráter  individual  do  discurso,  igualando-o 

conceitualmente a estilo:

(...) a palavra é o uso individual da língua. 
Ora, nesse uso individual da língua, no discurso, entra tôda a personalidade do indivíduo: a 
inteligência, a vontade, a imaginação, o temperamento, o gôsto, a educação, a sensibilidade, a  
afetividade, a emoção, a paixão, o senso estético. Numa palavra, o discurso é o estilo (...). O 
discurso, o estilo é acima de tudo uma obra de arte, e nisso estamos com o grande lingüista 
VOSSLER. [grifos do autor] 

(LB, 108)

A menção direta a Vossler, instaurada no fragmento acima, demonstra o vínculo da 

elaboração metalinguística de Melo ao idealismo vossleriano.  As proposições  do linguista 

alemão constituem um conjunto de reflexões que podem ser agrupadas sob a denominação de 

psicoidealismo.  Para  Vossler  (1943:  205-206),  a  recorrência  a  elementos  da  Psicologia 

consiste num instrumento para aprimorar a análise linguística:

Debemos, pues, por lo que se refiere al grado de frecuencia de una permutación, tener em 
cuenta tanto las condiciones especiales de la historia lingüística como las generales de la  
psicología. Y ambas clases de condiciones se entrelazan de tal maneira que nos llevan, en  
perpetua  reciprocidad  y  alternancia,  desde  la  comprensión  de  las  permutaciones  más  
frecuentes y difundidas a la de las más raras y singulares. 

Pecebe-se  que,  em contraposição  aos  autores  que  focalizavam o  caráter  social  da 

língua,  o  teórico  alemão  concentra  no  uso  individual  a  investigação  das  realizações 

linguísticas. Vossler (op. cit.: 222-223) identifica a utilização das formas linguísticas a uma 

atitude individual do falante e, deste modo, estabelece um laço indissolúvel entre o estudo da 

língua e a perscrutação da psiqué do indivíduo:

(...) ya hemos dicho que la diferencia se ha de buscar en la actitud del individuo hablante, no 
en la lengua como tal. El individuo que cumple una permutación se comporta motoramente  
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respecto de las funciones y formas de la lengua gramaticalmente usuales. Él introduce una  
dentro de otra, por ejemplo la del perfecto en la del presente o, lo que da lo mismo, saca de 
una forma la  otra.  (...)  El  estilista,  al  hacer  una permutación,  obedece al  capricho de un  
instante idiomático; de ahí que a menudo su expresión envejezca rápidamente.  

O psicologismo do linguista assume aspecto de um psicoidealismo a partir do instante 

em que se institui um ideal de usuário da língua, em cujas formulações se deveria concentrar a 

perscrutação linguística: o literato. Ao idealizar o usuário, Vossler (op, cit.: 224-225) termina 

por idealizar o uso, descrevendo o texto literário como o espaço de manifestação das criações 

linguísticas do indivíduo:     

   
(...)  En  la  historia  literaria  (o  historia  del  arte  de  la  palabra)  todo  gira  en  torno  de  la  
personalidad de los grandes individuos, en torno del poeta y del orador, de modo que la lengua 
sólo cuenta allí como medium, más o menos acomodaticio, entre esas personalidades. De ahí 
que lo que aparece en primer plano en la historia lingüística es lo arcaico, vale decir, todo lo 
recibido y heredado, mientras que em la historia de la literatura es lo permutado: los éxitos, 
hallazgos y creaciones de los individuos. El papel directivo o motor ha tocado en cada caso a 
distinto personaje. [grifo do autor]

Assim, sob a ótica vossleriana, nessas criações individuais assenta o estilo. Adotando 

como argumento essa individualidade do estilo, Melo assevera que, no interior de um sistema 

linguístico, podem existir diferentes estilos nacionais, diferentes usos linguísticos que reflitam 

distintos modos de ser dos falantes de cada país. Observe-se o fragmento abaixo:

Do mesmo modo que há um estilo individual, haverá um estilo nacional. Quer dizer: se existe 
um espírito  nacional,  um temperamento,  um caráter,  uma sensibilidade,  um modo de ser  
nacional, também, por isso mesmo, existirá uma expressão lingüística que reflita êsse modo de 
ser, essa alma coletiva. Ao lado de uma língua nacional, há um estilo nacional. (...)
Mas  na  mesma língua,  através  da  mesma língua,  pode  manifestar-se  mais  de  um estilo  
nacional. [grifos do autor]

(LB, 109)

A distinção entre língua e estilo, da qual se incumbe Chaves de Melo, é direcionada, 

finalmente, para o caso específico da língua do Brasil, para o qual se volta resolutivamente o 
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autor,  afirmando que existem um  sistema gramatical português e um  modo de expressão 

brasileiro.  Dessa  afirmação,  depreende-se  a  proposição  essencial  do  filólogo:  no  Brasil, 

verificam-se língua portuguesa e estilo brasileiro. Assevera Melo:

E precisamente êsse conceito de “estilo nacional” tem justíssima aplicação no caso da língua 
do Brasil. Nada impede que nós tenhamos  língua  portuguêsa e  estilo brasileiro. Isto é, um 
sistema gramatical português, o mesmo que se encontra em CAMÕES, VIEIRA, BERNARDES,  
HERCULANO, GARRETT, etc., e um modo de expressão, uma escolha no material lingüístico e 
algumas  criações,  que  melhor  se  ajustem  e  que  correspondam  ao  espírito,  à  alma,  ao  
temperamento, à sensibilidade brasileira. (...) [grifos do autor]

(LB, 109)

Essa distinção entre sistema gramatical e escolha lexical, estabelecida por Chaves de 

Melo, é aprofundada pelo autor, a fim de que melhor se sustente sua proposição básica. Para 

alicerçá-la melhor, o filólogo expõe e define os termos  palavras lexicográficas e  palavras 

gramaticais,  dos  quais  se  utiliza  para  diferenciar  os  vocábulos  que  se  relacionam com a 

nomenclatura  dos  que  mantêm  relação  com a  estrutura  da  língua.  A  essa  diferenciação, 

destina-se a explanação abaixo:

Desde VENDRYES, se não estou enganado, se divide o acervo vocabular de uma língua em 
palavras  lexicográficas e  palavras  gramaticais.  As  lexicográficas  exprimem as  idéias e  
dizem, portanto, à nomenclatura, enquanto que as gramaticais exprimem as relações, sendo, 
portanto, elementos de estrutura. (...)
Pois  bem:  o  que  caracteriza  uma  língua  são  as  “palavras  gramaticais”  e  não  as  
“lexicográficas”, porque, como já salientei,  são aquelas que dizem à  estrutura do idioma.  
Quanto às “palavras lexicográficas”, o que nelas se relaciona com o sistema da língua são os 
morfemas, isto é, as desinências e terminações. (...) [grifos do autor]

(LB, 120)

A diferenciação instaurada pelo filólogo se arraiga na distinção proposta por Joseph 

Vendryes,  para quem os  semantemas  são os  elementos  nos  quais  se encontra o conteúdo 

significativo das palavras e os  morfemas  são as unidades por meio das quais as ideias se 
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articulam linguisticamente. Nota-se, portanto, que esses correspondem às palavras gramaticais 

e aqueles são correlatos às palavras lexicográficas. Distingue Vendryes (1921: 86):

Il  faut  entendre  par  sémantèmes  les  éléments  linguistiques  exprimant  les  idées  des  
représentations: ici l'idée du cheval ou l'idée de la course; et sous le nom de morphèmes ceux 
qui expriment les rapports entre les idées: ici, le fait que la course associée au cheval em  
général  est  rapportée  à  la  troisième personne  du singulier  de  l'indicatif.  Les  morphèmes  
expriment par conséquent les relations que l'esprit établit entre les sémantèmes. Ceux-ci ne  
sont que les éléments objectifs de la représentation; ils seront étudiés à part dans la partie de ce 
livre consacrée au vocabulaire.

Após  tecer  considerações  acerca  dos  dois  gêneros  vocabulares  estabelecidos  pelo 

linguista europeu, Melo direciona-as para a questão da língua brasileira, assumindo postura 

categórica ao afirmar que os morfemas presentes no português do Brasil são todos lusitanos:

Ora, aplicando estas considerações ao idioma nacional do Brasil, vemos que os morfemas dos 
nossos vocábulos são os mesmos que os da língua de Portugal: chapéu-chapéus,  pato-pata,  
razão-razões,  homem-homenzarrão,  falei-falaste-falou, etc., etc., aqui e lá na outra anda do 
Atlântico. As palavras brasileiras que enriqueceram o tesouro vocabular da língua adquiriram 
tôdas morfemas portuguêses: capivara,  capivaras,  capivarinha,  perereca,  pererecas,  
pererecar; etc., etc. [grifos do autor]

(LB, 121)

Nessa  pressuposta  permanência  dos  morfemas  portugueses,  baseia-se  a  réplica  de 

Melo aos divulgadores da noção de “língua brasileira”.  Com o propósito de os refutar,  o 

filólogo argumenta que, se no sistema utilizado pelos falantes brasileiros não houve alteração 

dos  morfemas  e  das  palavras  gramaticais,  a  língua  usada  no  Brasil  é  o  português,  cuja 

estrutura não foi modificada. Afirma Chaves de Melo:

(...) no que tange aos morfemas, a língua continua portuguêsa aqui no Brasil, tendo-se apenas 
enriquecido com a aquisição de novos elementos de nomenclatura.
No que se refere às palavras gramaticais, não nos leva a outra conclusão o exame dos fatos. 
Realmente:  conservamos  e  usamos  as  mesmas  palavras  gramaticais  que  em Portugal  se  
conservam e  se  usam:  mesmos  demonstrativos,  idênticos  possessivos,  mesmos  pronomes  
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pessoais, mesmos relativos, mesmos numerais, mesmas preposições e conjunções, etc. [grifos 
do autor] 

(LB, 121)

Para chegar a esse argumento decisivo, Melo articula conceitos básicos da Linguística 

estruturalista,  germinante  no  início  do século  XX.  Tal  articulação  resulta  num arcabouço 

teórico  destinado  à  contestação  da  tese  da  “língua  brasileira”.  Nota-se,  portanto,  que  o 

filólogo  institui  uma  escala  progressiva  de  formulações  epistêmicas,  que  se  articulam 

ordenadamente. Ao instituí-la, Chaves de Melo estabelece o que Descartes (2007) denominou 

de  escala  dedutiva,  na  qual  se  constitui  uma  ordenação  dos  pensamentos,  expostos  da 

seguinte forma gradual: das ideias simples a uma elucubração mais complexa, que possibilite 

a consumação de uma proposição.   

3.2)  Aspectos de uma atitude prescritiva      

Em A língua do Brasil, obra cujos propósito e embasamento dialetológicos se fazem 

nítidos, verificam-se indícios de prescritivismo.

Na produção em análise, a prescrição manifesta-se, essencialmente, de dois modos, 

que serão descritos a seguir.

a) A prescrição pelo critério da lógica 

Em seu  Órganon26,  obra  em que estabelece  as  bases  da  lógica formal,  Aristóteles 

destinou especial atenção à organização linguística, em cuja análise focalizou o conceito de 

relação:

Voltemo-nos agora para a relação. Chamamos uma coisa de relativa quando desta se diz o que 
é por dependência de alguma outra coisa ou, se não, por estar relacionada a alguma coisa de 

26 Optou-se, neste trabalho, por utilizar a seguinte edição da obra:  ARISTÓTELES. (2005)  Órganon: 
Categorias, Da interpretação, Analíticos anteriores, Analíticos posteriores, Tópicos, Refutações sofísticas. Trad. 
de Edson Bini. Bauru (SP): EDIPRO.
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alguma outra forma. Isto porque, de fato, quando chamamos uma coisa de  maior  com isso  
queremos dizer maior  do que alguma coisa. Diz-se o dobro por este o ser  de alguma outra 
coisa (o  dobro  significa  dobro  de  alguma  coisa).  E  isto  se  aplica  a  todos  os  termos  
semelhantes. [grifos do autor]

Fundamentando-se nessa noção de vinculação intrínseca entre os termos, o filósofo 

institui uma visão da língua como o conjunto de mecanismos com base nos quais se articula o 

pensamento.  Direcionado  por  essa  concepção,  conforme  expõe  Auroux  (1996:  130), 

Aristóteles volta-se para as relações racionais por meio das quais as unidades linguísticas 

participam na constituição da frase:

(...) La liaison des idées correspond à la participation des unes aux autres; la participation est 
quelque chose de peu clair et la solution a paru assez fantastique à quantité de philosophes. La 
solution d'Aristote (l'équivocité de l'être) s'exprime dans la théorie des catégories, qui sera  
abondamment commentée, durant tout le Moyen Age et jusqu'à l'époque moderne. [grifo do 
autor]     

A  partir  da  explanação  do  conceito  de  relação,  o  filósofo  grego  expôs  a 

interdependência  dos  elementos  linguísticos.  Na  descrição  dessa  dependência  recíproca, 

segundo o Estagirita, consistiria o estudo linguístico, que deveria concentrar-se na depreensão 

das  relações  lógicas  intrínsecas  à  língua.  Tal  procedimento analítico,  conforme preconiza 

Aristóteles (op. cit.: 100), seria dirigido, inclusive, às relações que envolvem os dualismos 

linguísticos:

(...) é preciso examinar as relações entre afirmações e negações que expressam (afirmam ou 
negam)  o  possível  e  o  não  possível,  o  contingente  e  o  não  contingente,  o  impossível  o  
necessário  –  uma questão  não  isenta  de  dificuldades.  Concedamos que  essas  expressões  
compostas contendo é e não é são mutuamente contraditórias. Se tomarmos, por exemplo, “O 
homem é”,  [veremos que] “O homem não é” é o verdadeiro contraditório,  e  não (que o  
destaquemos) “O não-homem é”; ou se tomarmos “O homem é branco”, [teremos] “O homem 
não é branco”, e não “O homem é não branco” (...). [grifos do autor] 
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Ao focalizar esses dualismos, no estudo da língua, Aristóteles utiliza um procedimento 

inerente à sua interpretação filosófica do mundo. Trata-se da dialética aristotélica, no âmbito 

da qual os componentes do universo orgânico-social são interpretados de forma dualística, de 

modo que  se  demonstre  a  coexistência  de  uma  afirmação e  uma  negação.  Assim,  como 

observa Baratin (s/d: 186), o filósofo grego abstrai da análise linguística o caráter científico, 

qualificando-a como um exercício de reflexão filosófica:

La dialectique aristotélicienne consiste ainsi à élaborer des arguments à partir de n'importe  
quelle  prémisse.  C'est  une  pratique  considérée par Aristote comme non scientifique étant  
donné que les prémisses sur lesquelles elle opère ne sont pas des propositions à caractère  
scientifique  mais  n'importe  quelle  opinion  communément  admise.  Pour  ce  motif,  la  
dialectique est tenue à l'écart de la philosophie, sinon à titre de gymnastique intellectuelle, ou 
pour inciter à la réflexion philosophique à partir de notions communes. [grifo do autor]
  
A concepção logicista da língua, na qual se arraiga o exercício de reflexão filosófica 

proposto por Aristóteles,  implica o estabelecimento de  um  modo de análise linguística, no 

qual se examinam os dados à luz da lógica inerente à elaboração linguística formal. Por esse 

modo de análise, deixa-se reger a investigação que Chaves de Melo destina a construções 

pertencentes à variação diastrática popular:

São (...) curiosos os fenômenos de deslocamento e aglutinação de fonemas, determinados pela 
vizinhança na frase. Assim, o caipira diz: “zóio” (olhos; de “os óio”), donde “zoiá” (olhar);  
“zareio” (arreios;  de “os arreio”),  “zome” (homem; de “os home”) –– “eu fiquei  zoiano,  
zoiano, mais num discubri nada”; “aquela casa tava cheia de zome”... 
(...) acho (...) que tais deformações na língua portuguêsa popular do Brasil se devem mais à 
influência africana que à tupi. [grifo nosso] 

(LB, 57)

O caráter deformado das construções arroladas pelo filólogo se origina da ausência dos 

mecanismos de concordância  nominal,  por intermédio  dos  quais  se manifesta  um aspecto 

relacional da língua. O vocábulo deformações, grifado na citação anterior, remete-nos à ideia 

de “anomalias”, de “irregularidades”, de “elementos linguísticos que fogem à normalidade”. 
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Instaura-se,  então,  uma  noção  de  erro,  corroborada  pelo  emprego  do  termo  acidentes  

fonéticos:

Cumpre salientar que alguns acidentes fonéticos, conquanto peculiares ao Brasil, representam 
na verdade continuação de certas tendências manifestadas esporàdicamente na evolução da  
língua-tronco.  Exemplifico com as  formas  verbais  em  -sse  por  -ste,  que  ocorrem na 2a.  
pessoa  do  pretérito  perfeito,  em Alagoas  e  Pernambuco  (M.  MARROQUIM,  A  língua  do  
Nordeste, pág. 116): lovasse, devesse e partisse por louvaste ou louvastes, deveste ou devestes, 
partiste ou partistes. [grifos do autor] 

(LB, 87) 

Essa noção de desvio prevalece no estudo histórico que Melo destina ao processo de 

aquisição do português por índios e negros, durante a colonização do Brasil:

Descoberto o Brasil, para cá trouxeram os portuguêses sua língua românica. Esta a princípio 
encontrou um forte rival no Tupi (...). Mas então se deu um fato de capital importância na  
história das línguas: os indivíduos que tinham o Tupi como língua materna abandonaram-no e 
adotaram novo idioma. Naturalmente não puderam dominar todo o mecanismo e tôdas as  
subtilezas  dêste;  antes,  aprenderam-no  mal,  corrompendo-o  com  uma  série  de  defeitos  
provenientes dos antigos hábitos lingüísticos.
(...)
O mesmo se deve dizer de outro elemento perturbador: o negro africano. Também êle entrou a 
falar mal o Português, desfigurando-o com a marca dos seus anteriores hábitos lingüísticos. 

(LB, 18)
 

Ao  tratar  especificamente  da  aproximação  linguístico-cultural  entre  o  colonizador 

branco e o escravo negro, o autor destaca a redução das desinências portuguesas, à qual o 

falante negro, de um modo deturpador, teria procedido:

(...) O negro viveu longamente em contacto com o branco. Falou-lhe o idioma, como o diabo 
ajudou, naturalmente deturpando-o, desfigurando-o, alterando-lhe fonemas, modificando-lhe 
articulações, simplificando-lhe a morfologia, reduzindo-lhe desinências. 

(LB, 60)
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Embora reconheça as relações estreitas que se estabeleceram entre negro e branco, 

Melo qualifica como imperceptível o influxo africano na língua normal e culta do Brasil:

De tudo se conclui que imperceptível  foi  a influência deixada pelos idiomas africanos na  
sintaxe da língua normal e culta do Brasil. Terão dêles ficado vestígios na sintaxe popular, dos 
quais  o  mais  importante,  como  vimos,  é  a  redução  de  flexões,  que  alterou  o  tipo  de  
concordância. 

(LB, 70)

Quando concentra seu olhar analítico nos elementos tupis que se integraram ao léxico 

brasileiro, o filólogo realça o processo de  ajeitamento  desses elementos à “feição da língua 

portuguesa”, cujas estruturações fonética e morfológica teriam sido preservadas da influência 

tupi:

Estudando-se “culturalmente”, como fêz EUGÊNIO DE CASTRO, o vocabulário brasileiro de  
origem tupi,  é que se percebe melhor como estamos diante  de um fato de  estilo. E essa  
convicção ficará reforçada, quando observarmos que os elementos tupis entrados no nosso  
léxico sofreram uma adaptação, quer dizer, ajeitaram-se à feição da língua portuguêsa, aos  
seus tipos  fonéticos  e  morfológicos,  passando,  não  raro,  por  transformações  tais  que  se  
tornaram irreconhecíveis,  dando azo a  múltiplas  hipóteses  etimológicas  e  decomposições  
morfológicas. [grifos do autor]

(LB, 123)

O estudo cultural de Eugenio de Castro, ao qual Melo se refere explicitamente acima, 

comporta  um levantamento  dos  termos  indígenas  que  foram  integrados  ao  português  do 

Brasil.  Ao contextualizar  essa  integração,  o  pesquisador  empenha-se  em descrever  o  uso 

daqueles termos na comunidade linguística de origem, empenho em virtude do qual Melo 

atribui o qualificativo cultural ao estudo do autor. Explana Castro (1937: 245):

Como voz guarani é “tupoi” que, pela corrupção de “tipoi”, deu  tipoia.  Se significou em  
lingua  tembé  alguma  coisa  que  se  assemelhasse  a  tanga,  todavia  só  se  propagou  com  
intensidade maior para representar a vestimenta de algodão usada por mulheres indigenas,  
depois  que tribus  da  nação guarani  foram catechisadas  pelos  padres  jesuitas  das missões  
paraguaias. [grifo do autor]   
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Esses aspectos culturais são preteridos pelo filólogo, que verifica um ajeitamento dos 

elementos indígenas à língua portuguesa. A descrição desse ajeitamento permite observar-se 

que, ao analisar os componentes negros e indígenas do português do Brasil, Chaves de Melo 

atribui um caráter menos deformador ao influxo tupi.

A  ideia  de  deturpação  é  retomada  no  fragmento  em  que  o  autor  afirma  serem 

observáveis em Portugal muitos elementos da língua popular do Brasil, fato que consistiria 

num argumento a mais para refutar a tese da “língua brasileira”:

(...) Creio que muitos leitores ficaram surpresos de verificar que se encontram em Portugal  
tantas formas populares no Brasil,  as quais se diriam deturpações estranhas ao gênio e às  
tendências fonéticas da língua. Donde se vê que a “língua brasileira” é muito “portuguêsa”  
demais.

(LB, 95)

A noção  de  desvio,  em cuja  esfera  semântica  o  filólogo  mantém  os  constituintes 

africanos e tupis do português do Brasil,  manifesta-se textualmente quando Melo assevera 

que,  paralelamente  às  simplificações  da  língua  popular,  existe  a  posição  hegemônica  da 

língua-padrão:

(...)  Não há negar a tendência indo-européia, mas estou que a simplificação  [das flexões  
nominais e verbais] (...) não se deve a ela filiar. Porque é bem de ver que tal simplificação 
representa um desvio e não uma evolução, por assim dizer, orgânica.
(...) E tanto deve ser considerada um  desvio, que, ao lado da língua popular simplificada,  
existe  uma língua-padrão  amplamente  flexionada,  língua-padrão essa  que  continua  a  
representar o ideal lingüístico da comunidade. [grifos do autor]

(LB, 83)

No fragmento acima, evidencia-se a assimilação da noção de  deriva,  instituída por 

Edward  Sapir,  para  quem  existe  um  ideal  linguístico  preponderante  sobre  os  hábitos 

linguísticos  dos  indivíduos,  direcionando-os  à  prática  de  uma  norma  tacitamente  aceita. 

Assevera Sapir (1921: 157-158):
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(...) The individual variations are swamped in or absorbed by certain major agreements –– say 
of pronunciation and vocabulary  –– which stand out very strongly when the language of  
the group as a whole is contrasted with that of the other group. This means that there is  
something like an ideal linguistic entity dominating the speech habits of the members of each 
group, that the sense of almost unlimited freedom which each individual feels in the use of  
his language is held in leash by a tacitly directing norm. 

No interior  da prática dessa norma, manifestam-se indícios da ação dos falantes,  a 

qual,  algumas  vezes,  aparta-se  da  coesão  intrínseca  àquela  norma.  Quando  ocorre  esse 

afastamento, motivado pela ação de uma determinada comunidade linguística, instaura-se o 

que Sapir (op. cit.: 160-161) denomina de deriva (drift), cujo efeito é a configuração de novos 

traços linguísticos, que passam a coexistir com o ideal predominante:

(...) language is not merely something that is spread out in space, as it were –– a series of  
reflections in individual minds of one and the same timeless picture. Language moves down 
time in a current of its own making. It has a drift. If there were no breaking up of a language 
into dialects,  if  each language continued as a firm, self-contained unity, it  would still  be  
constantly moving away from any assignable norm, developing new features unceasingly and 
gradually transforming itself into a language so different from its starting point as to be in  
effect a new language. 

A deriva  constitui,  assim,  um fato  linguístico  específico,  que se  desvia da língua- 

-padrão e que produz uma aparente mudança na língua. Esse fato se mantém numa direção 

determinada, que pode ser identificada por meio do estudo histórico da língua, como declara 

Sapir (op. cit.: 165-166):

(...) The linguistic drift has direction. In other words, only those individual variations embody 
it or carry it which move in a certain direction, just as only certain wave movements in the bay 
outline the tide. The drift of a language is constituted by the unconscious selection on the part 
of its speakers of those individual variations that are cumulative in some special direction.  
This direction may be inferred, in the main, from the past history of the language. 
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Ao estudo histórico do português do Brasil, dedica-se Melo, para demonstrar que a 

redução flexional verificável no português consiste numa deriva do padrão brasileiro, ou seja, 

num desvio ocasionado pela ação de um certo grupo de falantes.    

Consolidada  a  noção  de  desvio,  o  autor  estabelece  a  necessidade  de  correção, 

atribuindo à escola a função de viabilizar um reajustamento linguístico:

Porque a redução de flexões na fala popular brasileira representa um desvio e não o têrmo de 
uma evolução, é ela passível de correção. E é na verdade o que acontece.
(...) à medida que se fôr disseminando, pelo nosso  hinterland, a alfabetização, a instrução,  
as escolas, é de esperar que vão reaparecendo as flexões perdidas. Haverá um reajustamento 
lingüístico, não por baixo mas por cima. [grifos do autor] 

(LB, 83-84)

No fragmento acima, identificam-se duas noções a partir das quais emerge um embate 

conceptual na metalinguagem substantificada em A língua do Brasil: evolução e correção. A 

primeira é um conceito que Melo depreende das elucubrações de Joseph Meillet, para quem a 

Linguística  deve  eximir-se  da  exatidão  intrínseca  a  ciências  como a  Física  e  a  Química. 

Meillet (1936: 52) reivindica uma terminologia peculiar para os estudos linguísticos, por meio 

da qual se possa expressar a própria maleabilidade da Linguística:    

(...) Transporter em linguistique la rigueur des termes de physique ou de chimie, ce serait  
commetre contre la méthode une faute plus grave que celle qui consiste à employer les termes 
sans  valeur  définie.  Le  premier  devoir  du  savant  est  de  déterminer  avec  quel  degré  
d'approximation sont exacts les termes dont il use. La linguistique générale souffre gravement 
de  n'avoir  à  sa  disposition  que des  termes  élastiques;  mais  si  elle  n'en  perd  pas  de  vue  
l'élasticité, le mal restera tolérable. 

O reconhecimento dessa flexibilidade da Linguística é o primeiro passo para que o 

linguista efetive uma caracterização da ciência da linguagem, vinculando-a à Antropologia, 

ciência voltada para as manifestações da cultura. Ao instaurar essa vinculação, Meillet (op. 
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cit.: 89) situa a língua como um componente da cultura, no qual se imprimiria a mutabilidade 

inerente a todos os produtos culturais:

Dans l'ensemble, si la linguistique et l'anthropologie sont des sciences connexes, si même la 
linguistique est une partie de l'anthropologie au sens large, il est matériellement impossible  
d'établir  un  lien  entre  les  faits  de  langue  et  les  principales  questions  qu'étudient  les  
anthropologues; et  là même où l'on aperçoit  la possibilité d'établir  une liaison et où cette  
liaison commence de s'établir, il ne s'agit encore que des premiers essais; il faut espérer que les 
efforts faits en ce sens seront poursuivis; la linguistique et l'anthropologie y trouveront profit, 
mais ce travail exigera une critique serrée, et il serait vain de s'attendre à ce que la recherche 
soit aisée.

Após inserir a língua no rol das realizações mutáveis, o teórico torna latente a noção 

de  evolução,  quando  estabelece  a  afirmação  de  que  sobre  as  línguas  incide  a  ação  das 

civilizações.  Daí  se  infere  que as  mudanças  contínuas  pelas  quais  passam as  civilizações 

exercem efeitos sobre as línguas. Meillet (op. cit.: 167-168) deixa transparecer, assim, a noção 

de evolução linguística:

D'une manière générale, toute extension de langue, et toute influence d'une langue sur une  
autre, traduisent des actions de civilisation. Si les langues indo-européennes se sont répandues, 
c'est que les hommes qui les parlaient ont été de grands organisateurs de sociétés humaines, et 
si  ces  langues  ont  pris  dans  chaque  région  des  aspects  nouveaux,  si  elles  offrent  des  
vocabulaires divers, c'est que les chefs parlant des langues indo-européennes ont rencontré des 
civilisations diverses, dont ils ont profité. Tout fait de langue manifeste un fait de civilisation. 

Desse conceito de evolução27 – enraizado no caráter social da língua – utiliza-se Melo 

para  dissertar  sobre  a  constituição  do  português  do  Brasil.  Entretanto,  a  utilização  desse 

conceito colide com a postura prescritiva adotada pelo autor, a qual se manifesta por meio do 

emprego do termo correção. 

27 Dessa  evolução,  proveniente  do  fato  de  que  as  transformações  sociais  geram  transformações 
linguísticas, Melo distingue nitidamente o  desvio, o afastamento da norma-padrão em virtude da ação de  um 
grupo de usuários da língua.   
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Assim, ao cerne das reflexões que Chaves de Melo dirige ao português do Brasil, 

integra-se  um  conflito  entre  a  consciência  sociológica  do  autor  (alimentada  pelos 

ensinamentos de Meillet) e a atitude prescritiva que se arraiga na defesa de um ideal de língua 

(originário da assimilação de noções concernentes ao psicoidealismo de Vossler).      

Ao  se  utilizar  dos  termos  correção e  reajustamento  linguístico,  Melo  instaura, 

efetivamente,  uma  forma  de  prescrição,  dirigida  às  variantes  que  contrariam a  lógica  da 

organização linguística.  Entre  essas  variantes,  incluem-se  as  reduções  desinenciais 

verificáveis  no  português  do Brasil,  as  quais  o  filólogo  associa  à  influência  africana.  Na 

análise que o autor destina a tais reduções, o conflito supramencionado atinge o ápice, visto 

que nela Chaves de Melo, mesmo ciente das proposições de Meillet, declara esperar que tais 

reduções sejam dirimidas pela ação retificadora da escola:

Por mais que eu saiba perigosas e inconsistentes as profecias em matéria de evolução das  
línguas, e por mais lembrado que esteja da lição de MEILLET, que salienta bem que as leis  
lingüísticas só nos mostram possibilidades e nunca necessidades, –– ouso, contudo, esperar 
que em futuro mais ou menos remoto, mercê da alfabetização e instrução generalizadas, bem 
como da ascensão social e cultural das classes inferiores, em futuro remoto, digo, venham, a se 
atenuar sensìvelmente e talvez até a desaparecer as marcas deixadas pelo negro escravo na  
morfologia da língua luso-brasileira. [grifos do autor] 

(LB, 72)

b) A prescrição pela retórica sarcástica

Ao dirigir um olhar analítico à  ironia, recorrendo às elaborações conceptuais de V. 

Ehrich e G. Saile,  Brait (1996: 78) assinala que esse elemento discursivo se baseia numa 

dissociação entre o que se apresenta no enunciado e o que se refere ao que está implícito: 

É curioso observar que (...) V. Ehrich e G. Saile já haviam colocado a ironia, pela perspectiva 
pragmática, entre os atos de linguagem não-diretos, ou seja, como uma forma de ilocução. Para 
eles, a ironia, como ato de fala não-direto, repousa sobre uma dissociação entre aquilo que o 
enunciado manifesta, isto é, sentido literal, e a proposição visada, que diz respeito ao que está 
implícito. 



93

Evidencia-se tal dissociação na seguinte passagem de A língua do Brasil:

(...) desde logo podemos perguntar: verificada a existência de grande distância entre a língua 
culta e a língua popular, qual a solução? Rebaixar a língua culta, trazê-la ao nível da popular, 
fazê-la  participar  das  ondulações  e  variações  desta?  Ou,  pelo  contrário,  procurar  elevar  o 
padrão de cultura do povo para que êle se exprima melhor ou, pelo menos, entenda com mais 
facilidade a língua literária? Parece que não pode haver duas respostas... Logo...

(LB, 136)

A retórica sarcástica – ou seja, a ironia – origina-se do emprego da construção parece  

que,  que  possui  a  carga  semântica  de  dúvida.  Essa  noção  de  incerteza  está  inteiramente 

dissociada  da  certeza  com  que  se  pode  perceber  qual  das  duas  soluções  propostas  é  a 

apropriada. A partir dessa dissociação entre a hesitação contida no enunciado  “Parece que  

não  pode  haver  duas  respostas”  e  a  convicção  com  que  se  pode  identificar  a  solução  

adequada, estabelece-se a ironia.

Ao se  consolidar  essa  desagregação  entre  dúvida enunciada  e  certeza  de  resposta 

implícita, põe-se em foco a segunda solução proposta, cujo caráter prescritivo se demonstra 

ao se observarem o uso da elocução “exprimir-se melhor” e a priorização do entendimento da 

língua literária, ou seja, da língua-padrão. Deste modo, nota-se que, no fragmento em análise, 

a  ironia  é  um recurso para focalizar  a  formulação  prescritiva,  destinada a  salvaguardar  a 

norma exemplar.

Identifica-se a preconização dessa  norma, também, na passagem a seguir, na qual se 

destacam formas linguísticas pertencentes à variante popular:

[A língua literária é] instrumento da cultura, da civilização de um povo. 
Portanto, se nos quisermos manter à altura de gente civilizada, havemos de ter uma língua  
literária, culta, cujo aprendizado exija aplicação, método. Não há fugir dessa condição. Se não, 
cairemos no plebeísmo. E então, qual das linguagens populares escolheremos para ser nosso 
instrumento de comunicação geral? (...)
Qual será a forma preferível: muié, muler, mulere, mulé ou mulhé? Pircuremo, precuremo ou 
percuramo? Os homi chegaro, chegarum ou chegô? Taha não, num tava não ou num tava?



94

[grifos do autor]   
(LB, 139)

No trecho acima, as perguntas assinaladas não consistem em perguntas que requerem 

respostas; elas constituem-se interrogações formuladas para realçar o aspecto deturpado dos 

componentes da língua popular. 

Tal aspecto se opõe ao primor da língua literária, cuja instituição é descrita por Chaves 

de  Melo  como  condição  para  que  uma  comunidade  linguística  alcance  a  civilidade.  A 

oposição entre a  excelência da língua literária  e a  deficiência das “linguagens populares”, 

estabelecida por Melo, é a base para que se instaure um efeito antitético, a partir do qual a 

retórica sarcástica se consolida. 

Melo recorre à  ironia,  também,  ao preconizar  a  objetividade científica,  como será 

exposto no tópico seguinte.               

3.3) A ostensividade discursiva e a boa ciência filológica

O discurso metalinguístico de Chaves de Melo se assinala,  embrionariamente,  pela 

oposição à ideia de “língua brasileira”.  Ao decidir  opor-se academicamente a essa noção, 

inscrita em parte dos numerosos estudos dirigidos ao português do Brasil na primeira metade 

do  século  passado,  o  autor  opta  por  elaborar  uma  incisiva  metalinguagem,  na  qual  se 

evidencia o conteúdo ideológico da palavra, sobre o qual disserta Bakhtin (1999: 95): 

    
De fato, a forma lingüística (...) sempre se apresenta aos locutores no contexto de enunciações 
precisas, o que implica sempre um contexto ideológico preciso. Na realidade, não são palavras 
o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes 
ou  triviais,  agradáveis  ou  desagradáveis,  etc.  A  palavra  está  sempre  carregada  de  um  
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. [grifo do autor]
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A produção de Melo possibilita a comprovação de que o discurso livresco integra uma 

discussão ideológica em grande escala, destinando-se a refutar, a contestar uma determinada 

concepção vigente. A essa integração, refere-se Bakhtin (op. cit.: 123):

 
(...)  o  ato  de  fala  sob  a  forma de livro  é  sempre  orientado  em função  das  intervenções  
anteriores na mesma esfera de atividade, tanto as do próprio autor como as de outros autores: 
ele decorre portanto da situação particular  de um problema científico ou de um estilo de  
produção literária.  Assim,  o  discurso  escrito  é  de  certa  maneira  parte  integrante  de  uma  
discussão  ideológica  em  grande  escala:  ele  responde  a  alguma  coisa,  refuta,  confirma,  
antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. 

Determinado  a  refutar  a  tese  da  “língua  brasileira”,  Chaves  de  Melo  dedica-se  a 

estabelecer  uma  argumentação  convincente,  cuja  definição  é  efetivada  por  Perelman  & 

Olbrechts-Tyteca (2002: 31):  

Propomo-nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um auditório 
particular e chamar  convincente  àquela que deveria obter a adesão de todo ser racional. O  
matiz é bastante delicado e depende, essencialmente da idéia que o orador faz da encarnação 
da razão. Cada homem crê num conjunto de fatos, de verdades, que todo homem “normal”  
deve, segundo ele, aceitar, porque são válidos para todo ser racional. [grifos do autor]

Portanto, para desenvolver sua linha de argumentação, Melo utiliza como fundamento 

a recorrência à racionalidade, alicerce no qual assenta a proposição de que a unidade cultural28 

entre Brasil e Portugal gera a unidade linguística entre os dois países. Atente-se ao seguinte 

trecho:

(...) na maioria dos casos, é verdadeira a equação: unidade de cultura, unidade de língua. (...)
Aplicando ao caso brasileiro estas considerações: a nossa cultura é européia, é portuguêsa. (...)
A unidade de cultura provoca e sustenta a unidade de língua.

28 A unidade cultural defendida por Melo tem suas raízes no pensamento de Franca (op. cit.: 37), autor 
que institui uma relação entre a consciência dessa unidade e a própria coesão na qual se fundamenta uma nação: 
“(...)  o  patrimônio  de  uma cultura  não funda uma nação  sem a  conciência  comum desta  unidade  cultural. 
Religião, ciências e artes, línguas, costumes e instituições constituem um fato objetivo, uma herança transmitida 
pelos maiores”. 
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Eis um raciocínio claro, sereno e objetivo, raciocínio compossível com um patriotismo sadio e 
bem avisado.  

(LB, 29-30)

Ao preconizar  a  recorrência  à  racionalidade,  o autor  estabelece  como prioridade a 

instauração de um espírito objetivista, à luz do qual seria suprimido um argumento utilizado 

pelos divulgadores da língua brasileira: Portugal, um país de pequena extensão territorial, não 

poderia impor sua língua ao Brasil,  cuja dimensão territorial  é imensa. À refutação desse 

argumento, dedica-se Melo, recorrendo, para tanto, ao caso da expansão do latim:

Infelizmente,  um argumento  que aparece  amiúde na dialética  dos  que defendem a nossa  
independência lingüística é este:  como pode um país tão pequeno como Portugal,  de seis  
milhões  de habitantes,  ditar  sua língua ao Brasil,  êste  colosso territorial,  sete vêzes mais  
populoso que o pigmeu da Europa?
(...)
Façamos êsse mesmo raciocínio manco para o caso do Latim.
Como poderia uma região tão pequena como o Lácio impor sua língua a quase todo o mundo 
conhecido  naquela  época,  fazendo  desaparecer  ante  o  Latim  línguas  da  importância  do  
Etrusco, por exemplo? (...)
É sério o argumento?
Necessário se faz, acima de tudo, espírito científico, espírito objetivista. 

(LB, 27) 

A partir da vinculação à racionalidade, na qual se arraiga a instituição de uma visão  

objetivista, organiza-se o discurso metalinguístico de Melo. Instaura-se esse liame de modo 

ostensivo,  no  qual  transparece  um  aspecto  típico  da  atividade  enunciativa  inerente  à 

divulgação científica, conforme se nota ao se observar a asserção de Authier-Revuz (2001: 

123):   

A D. C. [Divulgação Científica] organiza uma encenação dupla da atividade enunciativa: ela 
mostra  o discurso científico no momento em que ele se  diz,  ao mesmo tempo em que  se  
mostra no momento mesmo de transmiti-lo.
O discurso científico contemporâneo, assim como o discurso didático dos manuais, discurso 
segundo  que  reproduz  o  regime  de  enunciação  do  primeiro,  apagam,  ao  contrário,  os  
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mecanismos  da  enunciação  no  anonimato  de  um  discurso  universal  do  Verdadeiro,  à  
racionalidade atemporal e impessoal. [grifos da autora] 

Ao  dissertar  sobre  o  espírito  científico,  proveniente  da  adoção  de  uma  postura 

racional, Chaves de Melo ressalta a importância de se manter fiel ao fato:

O espírito científico exige um esfôrço moral: a isenção, a docilidade ao fato, a obediência à 
realidade,  atitude essa que , em certos casos, nos é custosa. Quantas vêzes uma pesquisa  
superficial, uma primeira impressão nos levou a arquitetar uma teoria nova e colorida, mas o 
exame  atento  e  profundo  nos  convence  mais  tarde  da  inconsistência  da  nossa  primeira  
sistematização!  E,  neste  caso,  nem  sempre  nos  é  fácil  desapegarmo-nos  daquele  filho  
prematuro! [grifos do autor] 

(LB, 70)

Sem a segurança conferida pelos fatos, do ponto de vista do autor, o que se institui são 

as afirmações generalizantes, imprecisas. Para se referir a esse tipo de asserção, Melo utiliza- 

-se da figura do Conselheiro Acácio, personagem do romance  O primo Basílio, de Eça de 

Queirós. Nesse personagem, corporifica-se o conhecimento superficial, dilatado por meio de 

maneirismos  gestuais  e  verbais,  como  se  percebe  nas  características  estabelecidas  pelo 

escritor português. Descreve Queirós (1998: 35): 

Fora, outrora, diretor-geral do ministério do reino, e sempre que dizia – El-Rei! – erguia-se um 
pouco da cadeira. Os seus gestos eram medidos, mesmo a tomar rapé. Nunca usava palavras 
triviais; não dizia vomitar, fazia um gesto indicativo e empregava restituir. Dizia sempre “o 
nosso Garrett, o nosso Herculano”. Citava muito. Era autor. [grifos do autor] 

Chaves  de  Melo  reporta-se  à  fragilidade  da  erudição  de  Conselheiro  Acácio  para 

mencionar, ironicamente, a imprecisão das afirmações precipitadas, como a de que o tupi teria 

influenciado consideravelmente o português do Brasil. Assinala Melo:

A riqueza de topônimos brasileiros de origem índia é um documento vivo daquela preferência 
inicial dada ao Tupi como instrumento de comunicação. (...)
Depois, o Português reagiu e (...) rápido desterrou a língua indígena (...).
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Porém, dessa longa convivência com o Tupi, o Português não poderia sair incólume. –– Esta 
observação seria firmada com tôda a certeza pelo Conselheiro Acácio, dirá alguém. Mas isto 
que é uma verdade acaciana, proposto em têrmos gerais, passa a ser foco de controvérsias, se 
entrarmos no exame dos casos concretos.  

(LB, 34)

Ao recorrer à figura do Conselheiro Acácio, o filólogo instaura um viés irônico para se 

referir à incerteza no campo da investigação linguística. Numa contraposição a essa incerteza, 

baseando-se na fidelidade ao fato linguístico, Melo assevera que a língua popular brasileira 

consiste num “sincretismo de dialetos continentais portugueses”:

Se não levarmos em conta a redução das flexões, podemos dizer, sem mêdo de errar, que a 
linguagem popular brasileira, com a sua impressionante uniformidade29, representa nada mais 
que um SINCRETISMO DE DIALETOS CONTINENTAIS PORTUGUÊSES. (...)
Eis aonde nos conduz um estudo sereno e desapaixonado da questão da “língua brasileira”,  
estudo feito sem retórica mas apoiado em FATOS. [grifos do autor]

(LB, 96)

Do suporte concedido pelos fatos, o filólogo destitui o argumento de que a existência 

da  língua brasileira poderia ser  comprovada ao se observar a nomenclatura diferente,  em 

Portugal e no Brasil, para alguns elementos. Assevera Melo:

A propósito, chamo desde logo a atenção para um sofisma muito do gôsto dos que advogam a 
existência de uma “língua brasileira”: o dar-se importância decisiva à nomenclatura diferente, 
em Portugal e no Brasil, para alguns objetos de uso comum ou para coisas ou instituições, etc. 
com que freqüentemente estamos em contacto. 
(...)  o que é lamentável é que, em vez de arrolarem fatos e tecerem em tôrno comentários  
literários ou de outra natureza, venham êsses  senhores  dar  voto  em  matéria  alheia  à  sua  
competência.

(LB, 113-114)
 

29 Dessa uniformidade defendida por Melo, tratar-se-á mais à frente. 
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No seu “Discurso de posse”30, proferido por Chaves de Melo na ocasião em que se 

tornou  membro  da  Academia  Brasileira  de  Filologia,  o  autor  dedica-se  à  exposição  das 

características teórico-metodológicas da Filologia. Nessa produção oratória, Melo estabelece 

um  aparato  filosófico-epistemológico,  por  meio  do  qual  ratifica  o  princípio  da  absoluta 

fidelidade ao fato linguístico:  

(...)  o  reconhecimento  do  valor  absoluto  do  fato  em contraposição  ao  valor  relativo  da  
explicação. Aqui  está  mesmo  uma atitude  mental  recomendada  pela  melhor  filosofia,  a  
“Philosophia Perennis”: a docilidade da inteligência ante o objeto, a plasticidade ao real, a  
humildade diante do ser. Fato é fato: existe, vale por si, apesar do gramático ou contra o  
gramático,  o  lingüista  ou  o  filólogo.  (...)  a  única  autoridade  que  o  especialista  bem  
formado admite é a dos fatos. [grifos do autor]   

(CMF, 48)

Ao se observar a veemência com que Melo preconiza a fidelidade ao fato científico, 

permite-se identificar um traço positivista na elaboração epistêmica do filólogo. Nas reflexões 

sobre as quais se edificou o positivismo, Augusto Comte define a produção da ciência como a 

explicitação de  fatos verdadeiros,  a  partir  dos quais se constitui  a legitimidade científica. 

Assevera Comte (1983: 48):

Reconhece[-se] de agora em diante, como regra fundamental, que toda proposição que não 
seja estritamente redutível ao simples enunciado de um fato, particular ou geral, não pode  
oferecer  nenhum  sentido  real  e  inteligível.  Os  princípios  que  emprega  são  apenas  fatos  
verdadeiros, somente mais gerais e mais abstratos do que aqueles dos quais deve formar o elo. 
Seja qual  for,  porém, o modo,  racional ou experimental,  de proceder à sua descoberta,  é  
sempre de sua conformidade, direta ou indireta, com os fenômenos observados que resulta  
exclusivamente sua eficácia científica. [grifo do autor] 

Ao dissertar sobre a elaboração científica, o filósofo francês preconiza a  observação 

dos  fatos,  contrapondo-a ao  uso demasiado da  imaginação,  do  qual  resultaria  a  perda  da 

30 Essa peça oratória foi agregada ao “Discurso do paraninfo”, elaborado por Serafim da Silva Neto para 
recepcionar Chaves de Melo na Academia Brasileira de Filologia. Da união dos dois textos, originou-se a obra 
Conceito e método da filologia, publicada em 1951.
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capacidade  de  perceber  as  relações  naturais  que  se  instauram  entre  os  fenômenos 

investigados. Comte (op. cit.: 48-49) chega, mesmo, a empregar o termo leis para denominar 

tais  relações,  em  virtude  das  quais  pretere  a  identificação  das  causas  dos  fenômenos, 

substituindo-a por uma depreensão sistemática dos nexos naturalmente estabelecidos entre 

eles:

A pura imaginação pede assim irrevogavelmente sua antiga supremacia mental, e se subordina 
necessariamente à observação, de maneira a constituir um estado lógico plenamente normal, 
sem cessar, entretanto, de exercer, nas especulações positivas, ofício capital e inesgotável,  
para  criar  ou  aperfeiçoar  os  meios  de  ligação  definitiva  ou  provisória.  Numa palavra,  a  
revolução  fundamental,  que  caracteriza  a  virilidade de  nossa  inteligência,  consiste  
essencialmente  em  substituir  em  toda  parte  a  inacessível  determinação  das  causas  
propriamente ditas pela simples pesquisa das leis, isto é, relações constantes que existem entre 
os fenômenos observados. [grifo do autor]

O filósofo consuma sua proposição epistemológica com a asserção de que a base da 

verdadeira  ciência  é  a  previsão  racional  dos  resultados  obtidos,  originária  da  constância  

inerente  às  relações  existentes  entre  os  fenômenos.  Ao exercício  dessa  previsão  racional, 

Comte (op. cit.: 50) opõe a  vã erudição, que serviria apenas para obstruir a depreensão das 

leis dos fenômenos:

(...)  a  verdadeira ciência,  longe de ser  formada por simples  observações,  tende sempre  a  
dispensar, quanto possível, a exploração direta, substituindo-a por essa previsão racional que 
constitui,  sob todos os aspectos, o principal caráter do espírito positivo (...). Tal previsão,  
conseqüência  necessária  das  relações  constantes  descobertas  entre  os  fenômenos,  não  
permitirá nunca confundir a ciência real com essa vã erudição, que acumula maquinalmente 
fatos sem aspirar a deduzi-los uns dos outros. [grifos do autor]

  
Da fidelidade ao fato linguístico, a partir da qual se diluiria essa erudição inútil, Melo 

incumbe as  três  categorias  de  pesquisador  da  língua:  gramático,  linguista  e  filólogo.  Em 

Iniciação  à  filologia  portuguesa (também  publicada  em  1951),  outra  obra  destinada  à 

caracterização da ciência filológica, o autor concentra sua análise na última categoria citada:
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O verdadeiro filólogo abona os seus assertos com documentação, e precisa a fonte desta. (...) 
E' imprescindível essa  precisão, para que seja possível a qualquer momento,  por parte do  
leitor, a verificação, um dos requisitos da crítica.
Reivindicamos então para a Filologia o caráter de  ciência e com isso afirmamos que ela se 
distingue das vãs especulações dos forjadores de regras, do arbitrário jôgo de opiniões dos  
vernaculistas e puristas de má morte. [grifos do autor]

(IFP, 19)

A prioridade que Melo dirige à categoria  filólogo deriva do fato de que, na primeira 

metade do século passado, todos aqueles que praticavam o estudo da língua se atribuíam a 

qualificação  de  filólogos.  Mesmo se  dedicando  a  reflexões  gramaticais  e  a  perscrutações 

linguísticas,  os  estudiosos  da  língua  se  autointitulavam  filólogos.  Melo  incorporara-se, 

portanto, a um grupo de pesquisadores que se reconheciam vinculados à Filologia, área de 

pesquisa na qual identificavam o estudo  aprofundado  da língua e em cujo aparato teórico- 

-metodológico assentavam seus estudos. Para esse grupo de pesquisadores, volta-se Altman 

(1997: 43-44):

Professores como Manuel Said Ali Ida, (...) Gladstone Chaves de Melo, Theodoro Henrique 
Maurer Jr.,  Isaac  Nicolau  Salum, Francisco  da Silveira  Bueno,  Celso  Ferreira  da  Cunha,  
Antonio  Houaiss,  embora  não  fossem  todos  da  mesma  geração,  nem tenham produzido  
exatamente sobre os mesmos assuntos, fizeram parte de uma tradição de pesquisa vista pelos 
seus  contemporâneos  como  contínua,  passaram  para  a  literatura  crítica  posterior  como  
'grandes  filólogos'  e  perceberam-se  'filólogos'.  E  como  grandes  filólogos  ocuparam  as  
principais  cátedras  universitárias do país  durante pelo menos três décadas (...).  [grifo da  
autora]   

Desse  modo,  no  âmbito  nacional,  a  Filologia  consolidara-se  institucionalmente. 

Àquela altura, ser  filólogo  consistia em poder usufruir do prestígio sociocientífico atribuído 

aos que se dedicavam à pesquisa filológica, conforme expõe Altman (op. cit.: 44): 

(...)  o estatuto sócio-profissional e científico que legitimava o trabalho dos pesquisadores  
dedicados à matéria lingüística era o de 'filólogo'. Os trabalhos da chamada tradição filológica 
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stricto sensu tiveram no estudo histórico do português e na edição crítica de textos literários 
seus principais objetos formais de investigação. [grifo da autora]

Para a consolidação institucional da Filologia no Brasil, contribuiu substancialmente 

Serafim  da  Silva  Neto.  Primeiramente,  o  pesquisador  reuniu  um  grupo  de  exponenciais 

filólogos cariocas, em comunhão com os quais fundou a Academia Brasileira de Filologia, em 

1944.

Instituído o silogeu destinado a sediar as discussões relativas aos rumos científicos da 

Filologia, o procedimento seguinte foi respeitante, especificamente, à Universidade: a criação 

de revistas de divulgação da produção filológica, desenvolvida no âmbito universitário. Tal 

criação possibilitaria  a veiculação das proposições cientificas  estabelecidas pelos filólogos 

brasileiros, difusão fundamental para o avigoramento acadêmico de um ramo científico.

Com  o  objetivo  de  conferir  esse  avigoramento  à  Filologia,  Silva  Neto  uniu-se  a 

Antenor Nascentes, Ernesto Faria, Mattoso Câmara Jr. e Sílvio Elia, para fundarem o Boletim  

de  Filologia,  em  1946.  Nove  anos  depois,  numa  iniciativa  individual,  criou  a  Revista  

Brasileira de Filologia. 

Os caminhos abertos por Serafim da Silva Neto foram decisivos para que no Brasil se 

reconhecesse a Filologia como ciência. Ao solicitar esse reconhecimento,  Chaves de Melo 

contrapõe a prática filológica à atividade dos “forjadores de regras”, qualificação atribuída 

pelo autor aos pesquisadores que permaneciam vinculados à Filologia prescritiva. Na prática 

desses pesquisadores, Melo identifica uma contribuição para o desprestígio da Filologia:

Muitas vêzes contribuem largamente para o desprestígio de uma ciência os charlatães, os maus 
especialistas, os pseudo-sabedores.
E'  precisamente  o  que  se  dá  com a  Filologia.  Confundida  com a  última  deformação  da  
gramática,  andou  aos  trancos  e  barrancos,  entregue  às  mãos  de  sujeitos  profundamente  
antipáticos  e  cheios  de  si,  brigões  profissionais,  caturras,  empunhadores  de  palmatória,  
castigadores de erros.

(IFP, 16)
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Dessa maneira, em Iniciação à filologia portuguesa, o pesquisador reitera sua postura 

antiprescritivista, opondo-se frontalmente a autores como Cláudio de Sousa, que se valeu de 

um  espaço  na  Revista  de  Língua  Portuguesa  (periódico  fluminense)  para  criticar 

incisivamente os que haviam aderido à  anarquia linguística.  Afirma  Sousa (apud Altman, 

2004: 175):

Os que não se querem dar ao trabalho de estudar a linguagem, os que se pretendem forrar á 
tarefa, muitas vezes, extenuante de escavar as belezas que vivem nos subterraneos das idades 
mortas, prégam a anarchia, a desordem, a demagogia vocabular, o esbulho da etymologia, a 
dynamitação da syntáxe, e a condemnação á morte dos que lhes esbarram os desmandos.

Na  obra  mencionada,  Melo  reprova  atitudes  prescritivistas  como  a  exposta  no 

fragmento acima e estabelece a descrição da boa ciência filológica, cujo objeto de estudo são 

as manifestações linguísticas verificáveis nos documentos escritos:

[A Filologia] é uma ciência, perfeitamente caracterizada, com seu objeto formal nìtidamente 
estabelecido,  com  seus  métodos  próprios,  seguros  e  apurados,  e  com  suas  conclusões  
definitivas.
O objeto da Filologia é uma língua ou família de línguas atestadas por documentos escritos. 
[grifo do autor] 

(IFP, 16-17)  

O autor qualifica a Filologia, área de investigação que se concentra nos textos escritos, 

como uma ciência aplicada. Expõe Melo:

Estudo científico de uma língua ou família de línguas atestadas por documentos escritos, eis o 
que hoje se entende por Filologia, que, no entanto, rigorosamente, é ciência aplicada (...).  
Quem estuda cientìficamente  a língua portuguêsa,  por exemplo,  tem de conhecer os seus  
documentos  escritos,  conhecê-los  bem,  miùdamente  e,  portanto,  conhecer  a  história  da  
literatura portuguêsa. [grifo do autor]

(IFP, 17)
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Segundo o filólogo, sob esse aspecto, a Filologia distingue-se da Linguística, que é 

uma ciência puramente especulativa, voltada para o fenômeno-língua, e não para uma língua 

em particular. Atente-se ao fragmento seguinte:  

A Lingüística, porém, ou Glotologia, ao invés de ciência aplicada, é uma ciência puramente 
especulativa.  O seu objeto formal  é a língua em si mesma,  a língua como fato social  da  
linguagem. Não a língua A ou B, mas o  fenômeno-língua, sua estrutura, seu conteúdo, sua  
essência, seus processos, suas relações com o pensamento, com o sentimento, com a vontade, 
com a sociedade (...) etc. [grifo do autor] 

(IFP,  24)

A distinção instaurada por Melo se arraiga na diferenciação instituída por Schleicher, 

para quem a  Philologie  é uma disciplina histórica por meio da qual se estuda a produção 

cultural de um povo, ao passo que a  Linguistik  (ou Glottik) é uma disciplina voltada para a 

história 'natural' do Homem. Nas elucubrações do linguista alemão, concentra-se a seguinte 

observação de Koerner (1997: 12):

(...)  Schleicher  argumentou  enfaticamente  a  favor  de  uma  nítida  distinção  (e  divisão  de  
trabalho)  entre  Linguistik  (mais  tarde  ele  preferiu  o  termo  Glottik  para  referir  à  'ciência  
lingüística') e Philologie.  
Para Schleicher, a Philologie é uma 'disciplina histórica' que considera a linguagem um meio 
de investigar o pensamento e a vida cultural de um povo. Por contraste, a Linguistik (...) é um 
campo que se ocupa da 'história natural do homem'. [grifos do autor] 

O caráter  aplicado  atribuído por Melo à Filologia advém de sua fundamentação nos 

textos escritos, de sua vinculação à história cultural de uma comunidade, enquanto o caráter 

especulativo  que o autor atribui à Linguística provém do fato de que essa ciência busca a 

essência comum  das línguas, as propriedades da  linguagem, da capacidade que pertence à 

própria natureza do Homem.

A  partir  dessas  considerações,  demonstra-se  a  inter-relação  existente  entre  as 

distinções estabelecidas por Melo e Schleicher.  Evidencia-se ainda mais essa inter-relação 
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quando o linguista alemão associa a  Philologie  à investigação dirigida prioritariamente aos 

textos históricos e, simultaneamente, vincula a Linguistik à comparação de línguas, com base 

na qual se alcançaria o  fenômeno-língua, a substância que as línguas possuem em comum. 

Explana Koerner (op. cit.: 13), concluindo sua análise das reflexões de Schleicher:

Enquanto  Philologie  tem  que  ver  com  Kritik,  com  interpretações  individuais  de  textos  
predominantemente históricos, Linguistik (...) atinge sua plenitude quando tem que lidar com 
línguas tais como as indígenas, que não têm tradição escrita. (...) Em oposição ao filólogo, que 
poderia trabalhar com base no conhecimento de uma única língua (...), um lingüista, na visão 
de Schleicher (...), precisa conhecer muitas línguas, na medida em que a Linguistik se torna 
sinônimo de Sprachvergleichung [comparação de línguas] (...). [grifos do autor]    

A falta de conhecimento nos âmbitos da Filologia e da Linguística é apontada, em A 

língua do Brasil, como um entrave para a realização de um estudo seguro do influxo tupi no 

português do Brasil. Assevera Melo:

O estudo da extensão da influência tupi no falar brasileiro é um dos mais interessantes e  
sugestivos temas da nossa lingüística. Porém é necessário que seja feito mais a fundo, com 
mais espírito objetivo, com mais segurança, com melhor informação, com visão mais totalista. 
Porque  em regra  o  que  acontece  é  o  seguinte:  o  tupinista,  às  vezes  pernibambo  na  sua  
especialidade,  carece  de  conhecimentos  de  Lingüística  e  de  Filologia  Portuguêsa  
indispensáveis  ao  investigador  de  tais  assuntos  e  enxerga  demais,  descobre  brasis  que  
realmente não existem.  

(LB, 57)  

A Filologia e a Linguística são apresentadas como ciências conciliáveis em Iniciação  

à filologia portuguesa. Essa conciliação é ratificada em Conceito e método da filologia, obra 

que Chaves de Melo elaborou em parceria com Serafim da Silva Neto,  cujas proposições 

essenciais – a da unidade  e a do conservadorismo do português do Brasil – são incorporadas 

à argumentação na qual se baseia A língua do Brasil. 
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A partir dessa incorporação, estabelece-se um diálogo31 entre Chaves de Melo e Silva 

Neto, o qual transparece nitidamente na obra produzida pelos dois filólogos.

3.4) O diálogo com Serafim da Silva Neto

A confluência de  vozes entre Melo e Silva Neto, alicerçada na adesão de ambos à 

objetividade científica, manifesta-se quando ocorre a abordagem de dois temas para os quais 

se voltaram os autores em questão: a unidade linguística do Brasil e o purismo (termo que os 

dois filólogos empregam no sentido de prescritivismo).

Ao dissertarem sobre esses temas, os autores adotam uma mesma postura, a partir da 

qual se consolidam dois procedimentos, que serão expostos a seguir.   

a)  O compartilhamento das  teses  da  unidade e  do  conservadorismo do  português  do 
Brasil

Em A língua do Brasil, Chaves de Melo assevera que o português do Brasil se deixa 

assinalar por uma apreciável uniformidade: 

(...) aqui no Brasil sucede um fato curioso e extremamente interessante para o lingüista: é que, 
apesar da imensidade do território e das dificuldades de comunicações, a nossa fala plebéia 
apresenta  notável  unidade  relativa,  apreciável  uniformidade.  Constitui  isso  um  contraste 
flagrante com o pequeno Portugal, onde são profundos e muito numerosos os dialetos, sendo 
que se encontram às vêzes sensíveis diferenças entre dois lugares bastante próximos um do 
outro.

(LB, 73)

Na mesma obra, o autor afirma que uma das características da língua usada no Brasil é 

o conservadorismo:

31 Para Bakhtin (op. cit.), o dialogismo é a integração de vozes na qual se baseia a constituição de um 
texto. Tomando-se como referência essa proposição bakhtiniana, adotar-se-á, aqui, a concepção de diálogo como 
a confluência de vozes para um mesmo propósito discursivo. 
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Já ficou anotado que um dos caracteres dos dialetos, mormente dos transplantados, como são 
os brasileiros, é o conservadorismo. 
Assim, muitos fatos de pronúncia, de morfologia e de sintaxe se conservam aqui no Brasil, ao 
passo que se perderam em Portugal, pelo menos na linguagem corrente e geral de lá. [grifo do 
autor]

(LB, 133)

No ensaio  Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil, vindo a lume em 

1950, Serafim da Silva Neto formaliza as duas proposições que vinha desenvolvendo, em 

estudos dispersos, desde o início da década de 40. Tais proposições consistem nas teses da 

unidade e do conservadorismo do português do Brasil.   

Silva Neto afirma,  na obra referida acima,  que a ação da língua literária  sobre os 

falares  populares  foi  decisiva  para  que o  português  do  Brasil  mantivesse  uma  coesão 

linguística, por meio da qual se  conservaram termos originários de Portugal e se constituiu 

um conjunto de falares consubstanciados num único bloco linguístico.  

Percebe-se,  portanto,  uma  confluência  epistemológica  entre  os  dois  filólogos,  que 

identificam na língua literária  um fator  determinante  para a conservação do português do 

Brasil.  A  convergência  conceptual  entre  os  dois  autores  se  demonstra,  textualmente,  no 

“Discurso do paraninfo”. 

Nesse texto de recepção acadêmica, Silva Neto (1951: 25) expressa a concordância de 

suas ideias com as de Melo, especificamente no que diz respeito às duas propriedades que os 

autores apontam como as peculiaridades essenciais do português do Brasil: 

[Em  A língua do Brasil]  Sois  também de opinião  que o português  do Brasil  apresenta 
“notável unidade relativa, apreciável uniformidade” (pp. 73, 140) e que o “conservadorismo” 
é um dos seus caracteres mais frisantes (pp. 32 e 133).

As teses da unidade e do conservadorismo do português do Brasil, estabelecidas por 

Serafim da Silva Neto e assimiladas por Chaves de Melo, originam-se do olhar filológico de 

Silva  Neto,  que  adota  como  parâmetro  a  língua  escrita.  Nessa  modalidade  linguística, 
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concentra-se a prática filológica, destinada a perscrutar os documentos antigos. Pesquisador 

versado nessa área, Silva Neto (1950: 16) termina por sublimar a língua escrita:

(...)  como  superior  produto  de  intercomunicação,  refinado  pelos  esforços  de  gerações 
sucessivas, existe a língua escrita, poderoso reflexo de cultura e mantenedor da unidade. Ela 
é, ao mesmo tempo, disciplina e seleção –– não pode apresentar-se com a gama infinita da 
língua falada. [grifo do autor]      

Embora se reconheça que o conhecimento filológico pode contribuir para a análise de 

fatos  relativos  à  mudança  linguística32,  a  predominância  do  olhar  filológico  acarreta  um 

direcionamento para a interpretação dos indícios variacionais. No que se refere ao estudo que 

Silva Neto destina ao português do Brasil,  essa interpretação se baseia numa comparação 

entre os indícios da efervescência linguística instaurada no Brasil colonial e os componentes 

da língua escrita. Esse cotejo adquire caráter de uma oposição sociocultural entre o grupo que 

é usuário da escrita e o grupo que não faz uso dessa modalidade linguística. Nesse tipo de 

contraste, concentram-se as reflexões de Gnerre (1998: 8): 

A associação entre uma determinada variedade lingüística e a escrita é o resultado histórico 
indireto de oposições entre grupos sociais que eram e são “usuários” (não necessariamente 
falantes nativos) das diferentes variedades. Com a emergência política e econômica de grupos 
de uma determinada região, a variedade por eles usada chega mais ou menos rapidamente a 
ser associada de modo estável com a escrita.     

Na língua escrita, baseia-se a análise que Silva Neto destina às mudanças sofridas pelo 

português no Brasil. Deste modo, o filólogo avalia o grau de mudança do português a partir de 

referências  escritas,  mais  especificamente,  a  partir  da  escrita  literária.  Na língua literária, 

como já foi mencionado, Silva Neto (op. cit.: 10) verifica o fator predominante para a unidade 

e o conservadorismo do português do Brasil:

32 Afirma Koerner (1997: 18): “[Num] painel sobre 'Filologia e Lingüística Histórica' em 1981, em 
Galway, Irlanda, ficou claro haver um consenso geral sobre as vantagens de se estar familiarizado com a prática 
filológica quando se está interessado em questões que dizem respeito à mudança lingüística”. 
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Acompanhando  o  destino  dos  homens,  o  português  primeiro  se  fincou  no  litoral.  Aí  se 
constituiu,  nos dois primeiros séculos da colonização, um falar  de marcante  unidade, uma 
koiné, em suma. E foi essa koiné, falada na costa, que invadiu o interior com as bandeiras e as 
entradas.
Daí,  evidentemente,  as  raízes  das  características  do  português  brasileiro:  a  unidade e  a 
arcaicidade. [grifos do autor]     

Percebe-se, nas reflexões que o filólogo destina à constituição do português do Brasil, 

uma visão idealista da língua e da cultura portuguesas, a partir da qual se instaura a hipótese 

da supremacia linguístico-cultural portuguesa, como se pode observar na seguinte explanação 

de Silva Neto (op. cit.: 10-11):

É indispensável distinguir, desde os tempos mais antigos, os estratos sociais da língua para cá 
transplantada. Por isso estabelecemos que os portuguêses da Europa, e seus filhos falariam um 
português de notável unidade, enquanto os aborígenes, os negros e os mestiços se entendiam 
num  crioulo.  À  proporção  que  se  ia  firmando a  civilização,  o  português,  graças  ao  seu 
prestígio de língua dos colonizadores e de língua literária, foi-se irradiando.   

Em suas considerações historiográficas, o filólogo demonstra possuir a consciência de 

que a variedade é inerente à língua. Entretanto, por manter pré-estabelecida a hipótese referida 

acima, termina por incorrer no idealismo linguístico.

Esse idealismo induz Silva Neto a fundamentar suas teses em bases impressionísticas, 

pré-determinadas  pela  intenção  de  corroborar  a  superioridade  linguístico-cultural  de  um 

componente da identidade brasileira. 

Ao formular as proposições da unidade e do conservadorismo do português do Brasil 

– das quais se utiliza Chaves de Melo – Serafim da Silva Neto descreve a língua literária 

como um meio de prevalecer a cultura do colonizador português, único detentor do código 

escrito, em meio à efervescência linguística essencialmente oral, instaurada na colônia. Os 

povos ágrafos, com os quais entrou em contato o civilizador branco, encontrariam na escrita o 

primeiro  indício  da  superioridade  do  europeu  recém-chegado,  a  quem  acabariam  se 

subordinando, inclusive linguisticamente.
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b) A crítica ao purismo

Em A língua do Brasil, estabelece-se a descrição do purismo, denominação com que 

Chaves de Melo se refere à atitude prescritivista:  

Herdamos e desenvolvemos a concepção do dogmatismo gramatical, e mantivemos a tradição 
do “purismo” caturra do século XVIII.
A “gramática” era entendida como um conjunto de “preceitos” mais ou menos apriorísticos, 
decretados  pela  autoridade  suprema  dos  gramáticos,  os  “grilos  da  língua”,  como  
espirituosamente lhes chamou MONTEIRO LOBATO. [grifo do autor]

(LB, 150)

Em  Conceito  e  método  da  filologia,  Melo  desenvolve  sua  crítica  ao  purismo, 

associando tal atitude a uma investigação linguística norteada por procedimentos subjetivistas, 

obstrutores do estabelecimento de uma verdadeira ciência da linguagem:

(....) Até o século XVIII vivêramos sob (...) o prestígio modelar da gramática latina. Surgira 
então o cuidado do purismo, que, de um lado, quase negava à língua o direito de adquirir e 
incorporar  novas  formas  e  novos  giros,  e  que,  de  outro  lado,  dava  ao  gramático  e  ao  
vernaculista autoridade para decidir da legitimidade das formas e construções, apoiado em 
critérios subjetivos, em gostos ou idiossincrasias pessoais.
Estava  aberto  o  caminho  do  arbítrio  e  do  capricho,  estava  dado  o  golpe  de  morte  na  
constituição de qualquer verdadeira ciência da linguagem.

(CMF, 40)

Como se pode observar no excerto acima, Melo restabelece o discurso da objetividade 

científica,  ao qual  adere  Silva Neto (1950:  276),  filólogo que  identifica  no  purismo  uma 

condenação arbitrária de formulações linguísticas:

 (...) O desejo de fugir-se da expressão plebéia leva a não pequenos exageros que, não raro, se 
traduzem num modo de falar artificial e ridículo. Nasce então êste fenômeno: o “purista”.
Os  gramáticos  –  à  falta  de  um  critério  rigoroso  e  uniforme  –  passam  a  condenar  
arbitràriamente palavras e maneiras de dizer, cujo emprêgo, aliás, se pode admitir com boas 
razões.
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No seu “Discurso do paraninfo”, Silva Neto (1951: 14) revela uma postura dualística, 

pois,  ao  mesmo tempo em que  reprova  o  purismo,  associa-o  à  defesa  das  “boas  formas 

vernáculas”, encontrando na atitude purista uma utilidade:

(...) é preciso que não nos entreguemos ao Purismo, de pés e mãos atados. O Purismo é uma 
arma bigúmea: se, de um lado, pela defesa das boas formas vernáculas, presta bons serviços – 
de outro corre o risco de contribuir para empobrecer a língua, pois levanta um obstinado muro, 
que opõe feroz intransigência a qualquer penetração de neologismos.
O Purismo é uma exagerada e exclusiva imitação do passado, é deturpação, é imobilidade  
morta.

Postura igualmente dualística é assumida por Chaves de Melo, em A língua do Brasil. 

Embora dirija críticas ao  purismo – com as quais concorda Serafim da Silva Neto – Melo 

demonstra, em algumas passagens da referida obra, uma postura purista33.

A postura dualística assumida pelos dois filólogos provém do fato de que, embora 

ambos  conservassem  indícios  prescritivistas  em  seus  procedimentos  de  análise,  os  dois 

pesquisadores incumbiram-se de endossar o discurso da nova Filologia, baseada em princípios 

sólidos e metodologias apropriadas. Nesse sentido, para os dois autores, criticar o  purismo  

significa defender a Filologia  investigativa, à qual Melo e Silva Neto mantiveram ostensiva 

filiação.

Dessa forma, para os autores, torna-se prioritário distinguir a  autêntica  Filologia da 

prática ultrapassada de condenar aleatoriamente formas linguísticas. Serafim da Silva Neto 

assinala que, em virtude da ação dos puristas, os filólogos encontram-se expostos ao risco de 

serem reduzidos, na concepção da sociedade, a pesquisadores intolerantes, que se limitam a 

rastrear maculações da boa linguagem nos textos literários. Afirma Silva Neto (1951: 11):  

33 Evidencia-se tal postura em alguns excertos analisados neste trabalho, como aqueles em que Melo 
destina um olhar reprovativo a formas linguísticas pertencentes à variante popular.
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A Filologia, entre nós, é fôrça confessá-lo, não goza de bom conceito. Confundem-na com o 
simples conhecimento prático da língua e, o que é mais e pior, identificam-na com os exageros 
e a desorientação disso a que pejorativamente se chama purista, figura tão propícia ao ridículo.
Correm,  assim,  os  filólogos,  o  cruel  risco  de  ser  considerados  intolerantes  e  intratáveis,  
incapazes de sentir e compreender uma obra de arte, preocupados, tão sòmente, com a míope 
fiscalização dos galicismos, dos barbarismos ou dos solecismos. [grifo do autor]   

       
Nesse  contexto  de  rejeição  ao  prescritivismo,  sobreleva-se,  como  consequência 

natural, o embate conceptual com Cândido de Figueiredo. Expõe Silva Neto (1963: 260-261):

Dessa navegação sem bússola pelos mares da linguagem foi, entre nós, pernicioso exemplo 
(ainda que bem intencionado), Cândido de Figueiredo.
O gramático português, principalmente nos primeiros livros, de férula em punho meteu-se a 
escorraçar usos legítimos que êle tinha em conta de vitandos. Bastará citar, entre a farta messe, 
a desarrazoada condenação de fazer com que, de cumprir com, de deparar com, de o que?, de 
partilhar, de ruflar e, enfim, de dezenas de casos, logo justificados por um Rui Barbosa, um 
Heráclito Graça, um Mário Barreto, um Leite de Vasconcelos. [grifos do autor]    

Numa direção retórica oposta a esse embate, acentua-se a adesão do autor ao modelo 

de  trabalho  filológico  proposto  por  Leite  de  Vasconcelos,  metonímia  da  base  portuguesa 

sobre a qual se edifica a obra filológica de Serafim da Silva Neto. Essa relação metonímica se 

mostra nas palavras prefaciais de Silva Neto (1970: 11):

 
Escrito no Brasil, êste livro é elaborado, na maior parte, com os elementos que incessante e 
competentemente  carrearam  os  filólogos  portuguêses.  Imperativo  de  justiça  foi,  portanto, 
dedicá-lo a Mestre José Leite de Vasconcelos.
Ao  cerrar  êste  breve  prefácio,  deseja  o  A.,  com  sincera  admiração  e  amizade,  prestar  
homenagem  à  grande  pátria  de  Camões,  berço  da  língua  portuguêsa  e  fundamento  da  
nacionalidade brasileira.

Em suas obras, o autor refere-se frequentemente a Leite de Vasconcelos. Os estudos 

do cânone português demonstram ao pesquisador brasileiro a importância de se conferir à 

Filologia um cunho abrangente,  alheio ao caráter  estreito das investigações prescritivistas, 

destinadas, restritamente, à “defesa das formas vernáculas”. Declara Silva Neto (1951: 15): 
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Por mais nobre que seja a defesa inteligente das formas vernáculas, a Filologia é outra coisa. 
Para ela a língua é uma expressão da cultura e, como tal, a estuda. Interessam-lhe, assim, os 
falares  das  sociedades  não  alfabetizadas  tanto  quanto  a  expressão  artística  dos  grandes  
escritores. 

Igualmente vinculado aos princípios divulgados por Leite de Vasconcelos, encontra-se 

Chaves de Melo. Ao mencionar a  boa Filologia e criticar a  gramatiquice, o autor associa a 

primeira a Vasconcelos e vincula a segunda a Cândido de Figueiredo, condensando, assim, a 

oposição entre a Filologia investigativa e a Filologia prescritiva. Questiona-se  Melo (1967: 

51):  

(...) por que será que, sendo a boa Filologia libertadora e positiva, dão mais valor os que,  
desorientados, se interessam por questões lingüísticas, aos gramatiqueiros, aos manipuladores 
de regrinhas, aos citadores de compendistas e vernaculistas de má morte, – os quais sufocam a 
liberdade  da língua,  multiplicam as  proibições  e  criam complexos  de  inibição  no ato  de  
escrever? Por que será que um CÂNDIDO DE FIGUEIREDO e seus êmulos e sequazes são mais 
conhecidos e lidos que um SAID ALI, um SOUSA DA SILVEIRA, um EPIFÂNIO DIAS, um JÚLIO 
MOREIRA, um LEITE DE VASCONCELOS? 

Em A língua do Brasil, o purismo é uma atitude atribuída a outros pesquisadores, aos 

quais Melo se opõe discursivamente.  O lugar desses  outros,  em geral,  é preenchido pelos 

gramáticos,  nos quais  o  filólogo identifica  uma postura  autoritária  e  ineficiente.  Assevera 

Melo:

[Os  gramáticos]  eram  em  geral  o  que  há  de  mais  intransigente  e  caprichoso.  Suas  
preferências  e  gostos  pessoais  é  que  decidiam  o  que  está  certo  e  o  que  está  errado.  
Principalmente o que está errado. Porque a gramática, no fundo, era para êles a ciência e a arte 
de encontrar “erros” nos escritores, de classe ou não.

(LB, 150)   

O prescritivismo de Chaves de Melo, que em  A língua do Brasil  se restringe a ser 

praticado, passa a ser também enunciado quando o filólogo se dedica à elaboração de uma 

gramática.  Nesse  instante  de  sua  produção metalinguística,  Melo concentra  seus  atributos 
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intelectuais  na  gramatização.  Dessa  concentração,  resultou  a  Gramática  fundamental  da  

língua portuguesa, obra em que se consolida o discurso prescritivista do autor, como será 

exposto a seguir. 
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II
O estabelecimento da gramatização 
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1) Gramática Fundamental da Língua Portuguesa: consolidação de um discurso

Já  no  seu  ensaio  inaugural,  A  atual  decadência  da  língua  literária,  Melo  dirige 

reprovações ao ensino da gramática, cuja deturpação o autor associa à formação deficiente de 

estudiosos da língua, que lhes impediria de realizar um ensino baseado na análise consistente 

de textos:

Os que me conhecem, e principalmente os meus alunos, sabem (...) que mantenho, nos limites 
das minhas fracas possibilidades, uma luta sem tréguas contra a “gramatiquice”, as “pífias  
regrinhas gramaticais”, o falso conhecimento da língua.  
(...)  propugno pelo  cultivo da boa linguagem. Pela  renovação dos métodos de  estudo da  
gramática. Pela lição dos textos. Pelo atento e amoroso exame dos bons modelos.    

(ADLL, 4)

No mesmo ensaio, o filólogo expõe o seu conceito de gramática, estabelecido a partir 

da adoção da língua literária como padrão linguístico: 

Agora já se tem de gramática uma concepção justa  e verdadeira,  a só compatível com a  
orientação  científica dos  estudos  lingüísticos.  Hoje  se  entende  que  a  gramática  é  a  
sistematização dos fatos da língua literária contemporânea. (...) É uma apresentação dos fatos 
da língua, abonada sempre pela  única autoridade respeitável,  a dos bons escritores,  êsses  
homens que têm o senso e a intuição do gênio e da beleza da língua. [grifos do autor]    

(ADLL, 17)

Reitera-se  tal  definição  no Novo  manual  de  análise  sintática:  “A  gramática  é  a 

sistematização dos fatos da língua literária contemporânea: por isso, é algo de objetivo, de 

concreto, de impessoal, de sólido e científico.” (NMAS, 14). Nessa obra, dá-se continuidade 

às reprovações ao ensino da gramática, direcionadas, basicamente, ao excesso de zelo pela 

assimilação da nomenclatura.

Com a produção da  Gramática fundamental da língua portuguesa, vinda a lume em 

1968, consuma-se a crítica  de Melo ao processo de ensino da gramática,  no qual o autor 
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identifica  diversas  falhas,  entre  as  quais  se  destacam  as  conceituações  prolixas  e  as 

categorizações demasiadas:

Ninguém ignora que a gramática está em crise. Tanto abusaram dela, tanto a maltrataram,  
tanto inventaram regras, tanto complicaram as definições, tanto multiplicaram as divisões e  
subdivisões, tanto a distanciaram da língua, que muitos, quase todos, fugiram espavoridos. 
(...)
Procuramos neste livrinho, salva a pretensão, atender a tal necessidade. 

(GFLP, 3-4)  

A fim de contribuir para que se anulem essas deficiências,  o filólogo empreende a 

gramatização. A partir desse empreendimento, consolida-se o discurso prescritivista do autor, 

visto que a gramatização se destina a  instrumentar  a  língua, ou seja, a  extrair do uso  uma 

possibilidade  linguística  norteadora,  na  qual  se  fundamente  a  utilização  eficaz  da  língua. 

Define Auroux (op. cit.: 65): “Por gramatização deve-se entender o processo que conduz a 

descrever e a  instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os 

pilares de nosso saber metalingüístico: a gramática e o dicionário. [grifos do autor]”.

Os procedimentos de descrever e de instrumentar a língua, emparelhados por Auroux 

na definição acima, remetem-nos aos dois elementos entrelaçados no bojo da gramatização: o 

uso e  a  norma.  Tais  elementos são,   por natureza,   indissoluvelmente   ligados,  conforme 

expõe Coseriu (op. cit.: 74):
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(...)  podemos  dizer  que  o sistema  é  um conjunto  de  oposições  funcionais;  a  norma é  a 
realização  “coletiva”  do sistema,  que contém o próprio  sistema e,  ademais,  os  elementos 
funcionalmente “não-pertinentes”, mas normais no falar duma comunidade; o falar34 (ou, se se 
quer,  fala)  é  a  realização  individual-concreta  da  norma,  que  contém a  própria  norma  e, 
ademais, a originalidade expressiva dos falantes. [grifos do autor]  

 
Assim, o teórico elucida que a norma se manifesta no uso, na realidade concreta da 

qual se depreende uma opção dentre as inúmeras oferecidas pelo sistema, ou seja, uma norma. 

Diante dessa inter-relação, nota-se a indissociabilidade existente entre uso e norma.

Essa  inter-relação  é  focalizada  de  modo  específico  na  gramática.  Nesse  gênero 

metalinguístico, enfoca-se a relação estabelecida entre o uso linguístico e a norma tradicional, 

cujas características são arroladas por Aléong (2001: 164), que prefere denominá-la  norma  

explícita:

Segundo nosso ponto de vista, pode se identificar e isolar três componentes em toda norma 
explícita. Primeiro, existe um discurso da norma, isto é, um pensamento ou uma visão da  
linguagem segundo a qual se pode classificar os fatos lingüísticos em categorias de certo,  
errado, bom, mau, puro, padrão etc.
(...)
Em segundo  lugar,  toda  norma explícita  remete  a  um aparelho  de  referência  que  inclui  
exemplos de uso correto por parte de falantes investidos de autoridade e de prestígio em  
matéria de linguagem. (...)
Enfim, em terceiro lugar, a norma é difundida e imposta a todo momento graças a seu papel 
hegemônico de referência legítima em lugares estratégicos como a escola, a imprensa escrita e 
audiovisual e a administração pública, incluindo os tribunais. 

 
Na formulação dessa categoria de norma – depreendida do  uso correto e legitimada 

pela sociedade – concentra-se o gramático, ocupado em identificar um modelo linguístico, a 

partir do qual se exponha aos usuários da língua como ela deve ser utilizada.

A oposição do que  é  ao  como deve ser  constitui  a  base da  relação uso X norma 

instaurada  na  gramática.  Essa  relação  se  arraiga  num  comportamento  prescritivo  do 

gramático,  que dirige  uma dupla atitude à  norma:  ante  a  norma tradicional,  assume uma 

34 Falar, no sentido empregado por Coseriu, pode ser tomado como sinônimo de uso linguístico.
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postura  preconizadora35;  ante  as  normas  nas  quais  assentam  as  outras  manifestações  da 

língua, adota uma postura condenadora. É essa dupla atitude que Chaves de Melo assume, ao 

produzir sua gramática. 

Dessa forma, enquanto em A língua do Brasil se verificam indícios prescritivistas (em 

meio ao objetivo principal, que é descrever, expor características do português do Brasil), na 

Gramática fundamental da língua portuguesa se consolida o discurso prescritivista, visto que 

se trata de uma obra destinada a transmitir diretrizes linguísticas. A finalidade de prescrever 

se inscreve, portanto, na GFLP, cuja análise será aprofundada no tópico seguinte. 

2) O contexto de produção da obra e uma inovação composicional

2.1) A sedimentação do Estruturalismo no Brasil e a profusão de gramáticas escolares36

Em 1937, publica-se a  Grammatica expositiva da lingua portuguesa37. Nessa obra, 

Mário Pereira de Souza Lima objetiva expor os fatos  atuais  da língua literária, a partir dos 

quais se formulariam as regras para “falar e escrever corretamente”, conforme se explicita no 

Prefácio:  “O intuito deste livro é apresentar methodicamente ao leitor uma exposição dos 

factos actuaes da lingua litteraria portuguesa e das regras que, com apoio nos mesmos, é licito 

formular para a velha arte de “fallar e escrever correctamente.” (GELP, 7). 

No  nível  nacional,  a  gramática  de  Lima  constitui  uma  primordial  tentativa  de 

conciliação entre as novas tendências do estudo linguístico e o ensino da gramática. O autor 

procurou utilizar-se de princípios concernentes ao germinante Estruturalismo, harmonizando- 

35 Ao adotar essa postura, o gramático preconiza, recomenda a norma tradicional, louvando-a como o 
conjunto de regras que possibilitam ao indivíduo expressar-se corretamente.

36 Para  o  arrolamento das  gramáticas  analisadas  nesse  tópico,  adotou-se  como referência  o  estudo 
historiográfico de Pinto(b) (1976). Ao se fazer necessária a exposição de fragmentos das produções gramaticais, 
a fim de se evitarem repetições desnecessárias, adotar-se-á o seguinte modo de citação: iniciais do título da obra 
seguidas imediatamente do(s) número(s) da(s) página(s) da(s) qual(is) se retirou o excerto. 

37 À segunda edição dessa gramática, que recebeu a denominação de Gramática portuguesa e que está 
inclusa no suporte  bibliográfico  da  Gramática fundamental  da língua portuguesa,  dirigiram-se as seguintes 
palavras de Melo, citadas por Pinto(b) (op.cit.: 2): “Por isso mesmo que muito boa, quase desconhecida”.
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-os com o caráter  escolar  de sua obra, dirigida aos estudantes secundaristas e àqueles que 

desejassem adquirir um conhecimento generalizado acerca da gramática da língua portuguesa. 

Atente-se ao fragmento seguinte:

Procurámos  ainda,  quanto  nos  foi  possivel,  aproveitar  os  modernos  ensinamentos  da  
Linguistica  naquillo  em que  diziam com o  assumpto  deste  livro,  sem nunca,  entretanto,  
perdermos de vista que elle se destina aos moços estudantes das nossas escolas secundarias e a 
outras pessoas que, sem um conhecimento especializado da materia, desejam ter della uma  
informação generalizada.   

(GELP, 9)

Sob a influência estruturalista, Lima volta-se para o fonema, definindo-o: “Seja vogal 

ou consoante,  o  phonema  é,  de modo geral,  'um som da linguagem caracterizado por um 

timbre determinado'. [grifo do autor]” (GELP, 237). Para ampliar a conceituação de fonema, 

o autor recorre ao pioneiro Vendryes e ao cânone Ferdinand de Saussure, dois expoentes do 

Estruturalismo:

O objecto principal de estudo dos phoneticistas é a transmissão do som, a frequencia e a  
forma  das  vibrações  que  o  caracterizam.  Por  isso,  VENDRYES se  limita  <<a  estudar  a  
producção do som, isto é, a phonação, e a descrever os resultados da phonação, isto é, os  
phonemas>>.  (J.  VENDRYES,  Le Langage,  Paris,  1921,  pg.  22).  A definição  de F.  DE  
SAUSSURE (Cours de Linguistique Générale, Paris, 1922, pg. 65) leva em conta os dois  
aspectos do processo phonador e auditivo: <<O phonema é a somma das impressões acusticas 
e dos movimentos articulatorios, da unidade ouvida e da unidade fallada, que se condicionam 
mutuamente>>. [grifos do autor]

(GELP, 237-238)

O termo estrutura, inclusive, faz-se presente na definição de “gramática expositiva”  

estabelecida por Lima:

A theoria do estado actual da phrase e de seus elementos, de accordo com a estructura e a  
indole  de  um determinado  idioma,  e  com as  normas  seguidas,  na  linguagem fallada  ou  
escripta, por aquelles que melhor o têm sabido, denomina-se Grammatica Expositiva desse 
idioma. [grifo do autor]
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(GELP, 18)

Em 1953, vem a lume Para o estudo da fonêmica portuguesa, obra com que Mattoso 

Câmara introduz a descrição fonológica no âmbito da pesquisa linguística brasileira. Já nas 

páginas  iniciais,  Câmara  Jr.  (1953b:  9-10)  demonstra  sua  vinculação  teórica  ao 

Estruturalismo, reportando-se à atividade de Trubetzkoy:

A natureza dos estudos que aqui se teve em mira,  com aplicação à língua portuguêsa, foi  
formulada, exposta e estabelecida na Europa, principalmente a partir de 1926, por um grupo 
de lingüistas, associados em Praga num Círculo Lingüístico, sob a orientação do mestre russo 
emigrado N. S. Trubetzkoy. 

Algumas páginas à frente, o linguista menciona Saussure, cuja concepção de fonema é 

apresentada, para se diferenciar tal unidade linguística de  som da fala. Câmara Jr. (op. cit.: 

31) expõe que os fonemas se caracterizam pelo fato de “não se confundirem entre si”:

[Saussure] também usava, como já vimos, o neologismo fonema, tão caro a Baudouin; e não 
para substituir meramente a locução de som da fala, embora assim às vêzes deixe parecer.  
Nêle, já há uma intuição clara de que os fonemas são elementos da matéria fônica de um  
vocábulo,  e  se  caracterizam  ––  não  pelas  suas  qualidades  próprias  e  positivas,  mas  
simplesmente pela circunstância de não se confundirem entre si (...). 

Ao realizar tal exposição, o autor explicita a propriedade fundamental dos fonemas: 

distinguirem-se  entre  si  e,  consequentemente,  distinguirem vocábulos.  Nessa  propriedade, 

concentrou-se a vertente estruturalista, cuja conceituação de fonema proporcionou benefícios 

para a Filosofia da Linguagem, consoante afirma Câmara Jr. (op. cit.: 33-34):

Com a conceituação estruturalista do fonema atingiu-se o plano abstrato e a superação do  
fenômeno natural, que Husserl tinha proposto aos lingüistas nas suas Investigações Lógicas  
(...); e a filosofia delas decorrente, com Karl Bühler e Ernst Cassirer, logo integrou em si as 
conclusões teóricas e técnicas da escola de Praga. 
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Para  solidificar  sua  explanação  da  ideia  de  distinção,  o  linguista  utiliza-se  das 

proposições  de  Bloomfield,  das  quais  Câmara  Jr.  (op.  cit.:  37)  extrai  a  noção  de  traços  

distintivos:

Bloomfield (...) parte da matéria fônica em seu contínuo sonoro, e considera de per si os seus 
múltiplos e variados traços (ing. features). Ora, dêsse emaranhado ressalta logo a evidência de 
que um grande número dêles não funcionam na comunicação lingüística.  São os que êle  
denomina  traços  não-distintivos  ou  indiferentes.  Outros,  por  sua  vez,  são  essenciais  ao  
funcionamento  da  língua  enquanto  comunicação  de  idéias;  a  sua  troca  ou  omissão  
perturba a significação do que se comunica. São os traços distintivos. [grifo do autor] 

O autor focaliza, assim, os elementos por meio dos quais os contrastes se estabelecem 

na comunicação linguística.  Em  Princípios de linguística geral,  Câmara Jr.  (1954: 30-31) 

reitera  a  ideia  de  contraste,  integrando-a ao cerne  da ciência  linguística,  da qual  o  autor 

dissocia a preocupação normativa:

A essência da lingüística estática, assim concebida, é a análise interpretativa das formas atuais 
de uma língua, na base dos contrastes e correlações que permitem o seu funcionamento como 
meio de representação mental e comunicação social. (...)
Volta-se,  destarte,  ao  conceito  diretor  da  gramática  clássica,  mas  desvencilhado  da  
preocupação normativa, que aí predominava. Já não se trata de operar a análise da língua de 
acôrdo com uma tradição restrita no tempo e no espaço, para impô-la como modêlo “elegante” 
a sujeitos falantes propensos a inovar. Trata-se de deduzir o estado lingüístico cientìficamente, 
isto é, objetivamente e com a atenção fixada nas causas sincrônicas, à maneira de qualquer  
outra ciência descritiva, como a zoologia ou a botânica. 

Na obra supracitada, o linguista assinala que a abordagem tradicionalmente gramatical 

é ineficaz para a  cientificização  dos estudos linguísticos. Para que se instaure efetivamente 

esse processo, Câmara Jr. (op. cit.: 31) destaca a importância das novas técnicas de análise, 

instituídas pelos estruturalistas:       

Para tal desiderato, a nomenclatura e os antigos conceitos gramaticais têm-se mostrado em 
grande parte inutilizáveis.  Por isso,  a escola tcheque do Círculo de Praga,  a  escola norte-
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-americana de Leonard Bloomfield, a escola dinamarquesa de L. Hjelmslev estabeleceram  
novas técnicas de análise, coincidentes em muitas de suas linhas mestras.

Em 1956, publica-se o Dicionário de fatos gramaticais, obra em que Mattoso Câmara 

reúne dados fonológicos e morfológicos, arrolando-os em verbetes. De alguns desses dados se 

vale Adriano da Gama Kury, em determinadas passagens da terceira edição de sua Pequena  

gramática, vinda a lume em 1959. Ao estabelecer uma caracterização da unidade  fonema, 

Kury recorre à referida obra de Câmara Jr.:

Fonemas: são os sons distintivos elementares que, em seu conjunto, formam o 'sistema fônico' 
de uma língua. –– Distintivos porque têm valor opositivo. Assim, “numa dada palavra, a troca 
de um fonema por outro que se lhe opõe pode determinar uma nova palavra” (Matoso Câmara 
Jr.,  DFG):  Pala-Bala,  Fala-Vala,  vaLa-vaRa,  caRo,  caRRo,  Sêlo-Zêlo,  tôpo-topo,  devÊras-
devEras, etc. [grifos do autor]

(PG, 36)

O valor opositivo da unidade fonema, propriedade focalizada pelos estruturalistas, é a 

base para que o gramático a diferencie do som da fala. Tal diferenciação implica a distinção 

de duas áreas de estudo: Fonética e Fonologia. Assevera Kury:

A Fonética, na verdade, não faz parte da Gramática: é uma ciência auxiliar da Lingüística e 
estuda os sons da 'fala' (isto é: da expressão oral individual da Linguagem), em tôdas as suas 
minúcias assistemáticas de emissão (...); já a Fonologia ou Fonêmica, parte da Gramática,  
ocupa-se do fonema, som de valor opositivo no sistema coletivo da 'língua', de caráter regular 
e fixo, e por isso mesmo sistemático. [grifos do autor] 

(PG, 46)

O caráter fonético das formas de proferição e o caráter fonológico dos sistemas de 

oposição são demonstrados por Kury, em cuja descrição das ocorrências fônicas se evidencia 

o influxo do empreendimento fonológico de Mattoso Câmara:

No fim de vocábulo, /e/ e /o/ átonos podem proferir-se como /ê/, /ô/, ou como /i/, /u/ –– fato 
fonético, que não confunde o ouvinte –– , numa indiferenciação de timbre muito característica 
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do português;  a  sistemática  anulação  opositiva  de  /e/  e  /i/,  /o/  e  /u/  átonos  finais  é  fato  
fonológico.
O problema, discute-o com a proficiência habitual o Prof. Matoso Câmara Jr., no seu livro  
Para o Estudo da Fonêmica Portuguêsa.
Na análise gramatical elementar dos fonemas não se devem levar em consideração as suas  
variantes posicionais, ou regionais, ou individuais –– assistemáticas, ou sem valor opositivo. 

(PG, 47)
 

A explanações  de  caráter  fonético se  dedica   Artur  de  Almeida  Torres,  na  oitava 

edição de sua  Moderna gramática expositiva da língua portuguesa, também publicada em 

1959. Expõe Torres, reportando-se a ensinamentos de Saussure:

Os fonemas podem distinguir-se pelos  graus de apertura [Apertura é adaptação do francês  
aperture], ou seja, pela distância entre os órgãos formadores no momento da emissão. 
SAUSSURE [Vj. Cours de Linguistique Générale, pág. 33. Paris, 1943], partindo da apertura 
mínima para a máxima, estabeleceu sete graus: de zero a seis. [grifos do autor]

(MGELP, 25)

Ainda no âmbito da Fonética,  o autor  dedica-se a explicitar  os diferentes tipos de 

encontro consonantal. Ao concentrar sua análise em um deles, aquele em que se verifica um 

embrião de vogal  entre as consoantes, Torres assume uma postura descritiva, recorrendo ao 

Dicionário de Câmara Jr.:

Na língua portuguêsa há dois tipos principais de encontros.
Num, as consoantes  se  ligam ìntimamente  na  sílaba:  bl  (blusa),  br (bruto),  cl  (claro),  cr 
(crivo), dr (adro), fl (flama), fr (frade), gl (glória), gr (sogra), pl (plano), pr (prato), tr (trato), 
vr (livre).
Noutro, existe um embrião de vogal entre as consoantes:  ct (icto),  ft (afta),  tm (ritmo),  bs 
(absoluto), dj (adjetivo), etc.
Como observa o Prof. MATOSO CÂMARA JR., [Cf. Dicionário de Fatos Gramaticais, pág. 110, 
Rio,  1956]  êsse  embrião  de  vogal,  na  língua  popular,  chega  a  desenvolver-se  numa  
verdadeira vogal,  como sucede nas palavras  advogado (adevogado),  absoluto  (abissoluto),  
adjetivo (adijetivo), etc. [grifos do autor]

(MGELP, 27-28)
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Essa postura é ratificada na seção fonológica. Ao dirigir seu olhar analítico para fatos 

prosódicos, o gramático procura justificar modificações observáveis no português, atribuindo- 

-as ao procedimento por analogia, para o qual se voltam os estruturalistas. Declara Torres:

A analogia também exerce a sua influência na modificação da prosódia. É assim que, em lugar 
de dizermos teória, acadêmia e filosófia, prosódias que estão de acôrdo com as dos vocábulos 
latinos correspondentes, dizemos teoria,  academia e  filosofia, por influência da acentuação  
grega dos respectivos vocábulos.  
Em lugar de nivel, como indica a etimologia, dizemos geralmente nível, por analogia com os 
adjetivos em ível. [grifos do autor] 

(MGELP, 34)

Em  1961,  publica-se  a  terceira  edição  da  Moderna  gramática  portuguesa.  Nessa 

edição  da  obra,  Evanildo  Bechara  afirma  que,  na  sua  gramática,  a  assimilação  das 

contribuições  oferecidas  pela  ciência  linguística  não  implica  uma  ruptura  com o  modelo 

clássico: 

AO  ESCREVER  ESTA Moderna Gramática  Portuguêsa  foi  nosso intuito  levar  ao magistério  
brasileiro, num compêndio escolar escrito em estilo simples, o resultado dos progressos que os 
modernos estudos de linguagem alcançaram no estrangeiro e em nosso país. Não se rompe de 
vez  com uma tradição  secular:  isto  explica  por  que  esta  Moderna  Gramática  traz  uma  
disposição da matéria mais ou menos conforme o modêlo clássico. A nossa preocupação não 
residiu aí, mas na doutrina. [grifos do autor]   

(MGP, 21)

Como destaca  o  autor  no  fragmento  acima,  na  doutrina  – isto  é,  no  conjunto  de 

parâmetros conceptuais – residem os traços inovadores da Moderna gramática portuguesa, na 

qual  se  estabelece  uma  consistente  distinção  entre  análise  fonética  e  análise  fonêmica, 

diferenciação baseada no conceito estruturalista de oposição. Além de distinguir tais análises, 

Bechara demonstra que existe uma relação complementar entre a Fonêmica (ou Fonologia) e a 

Fonética, embasando-se nas proposições de Malmberg:
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(...) enquanto a análise fonética se preocupa tão-sòmente com a articulação, a fonêmica atenta 
apenas para o som que, reunindo um feixe de traços que o distingue de outro som, permite a 
comunicação lingüística. A fonética pode reconhecer, e realmente o faz, diversas realizações 
para o /t/ da série ta-te-ti-to-tu; a fonêmica não leva em conta as variações (que se chamam 
alofones), porque delas não tomam conhecimento os falantes de língua portuguêsa. (...)
Fonêmica não se opõe a fonética: a primeira estuda o número de oposições utilizadas e suas 
relações mútuas, enquanto a fonética experimental determina a natureza física e fisiológica  
das distinções observadas [B. MALBERG, La Phonétique, 116.]. [grifos do autor]

(MGP, 28)

Das  investigações  morfológicas  de  Mattoso  Câmara  –  presentes  no  Dicionário  de 

fatos  gramaticais –  vale-se  o  autor  para  explanar  a  noção  de  raiz.  Além  do  linguista 

brasileiro, Saussure e Nida são incorporados ao referencial estruturalista do gramático:

Chama-se  raiz,  em gramática descritiva, ao radical primário ou irredutível a que se chega  
dentro da língua portuguêsa e comum a tôdas as palavras de uma mesma família.
Se tomarmos um vocábulo como desregularizar [Cf. J. MATOSO CÂMARA Jr., Dicionário de 
Fatos  Gramaticais,  177.  Para  estudos  mais  adiantados  veja-se  Saussure,  Cours  de  
Linguistique Générale, 253 e E. Nida, Morphology, cap. de introdução.] fàcilmente podemos 
surpreender diversos graus de radical;  o primeiro,  destacando-se-lhe a vogal temática e a  
desinência  de infinitivo,  é  desregulariz-  (que aparece em  desregularização  );  êste  radical  
pode ser reduzido, por destaques sucessivos, a:  regulariz  (sem o prefixo) >  regular (sem a  
desinência) >  regul (cf.  o latim  regŭla) >  reg  (que aparece em  reger,  régua).  [grifos do  
autor]

(MGP, 208-209)

No excerto anterior, realiza-se a depreensão dos constituintes mínimos – ou seja, dos 

morfemas –  de  um  vocábulo.  Tal  procedimento  se  integra  ao  cerne  da  perscrutação 

estruturalista, em cujo âmbito morfológico sobressai a  comutação, operação contrastiva por 

meio da qual elementos mórficos são permutados. Dessa operação, utiliza-se Bechara para 

ilustrar a existência do morfema zero, explicitado por Nida e Câmara Jr.: 

(...)  a  indicação  [de uma noção gramatical]  pode nascer  da  subtração  de determinado  
elemento mórfico. Assim dizemos que livro  é singular (uma noção gramatical) embora não 
haja desinência especial; é a oposição com o plural livros que nos leva a classificar livro como 
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singular. Também a forma verbal  ama pertence a 1ª ou 3ª pess. sing. pela comparação com 
amas ou qualquer outra pessoa do plural. 
Dizemos então que o elemento mórfico é subtrativo ou zero [Cf. E. NIDA, Morphology, e J. 
MATOSO CÂMARA Jr., Princípios de Lingüística Geral, 75 e 90.]. [grifos do autor] 

(MGP, 211)

As reflexões morfológicas de Mattoso Câmara são determinantes para se identificarem 

indícios descritivos na  Gramática normativa da língua portuguesa, de Carlos Henrique da 

Rocha  Lima.  Embora  esteja  enquadrada  nos  moldes  tradicionais,  a  sétima  edição  dessa 

gramática  –  vinda  a  lume  em  1962  –  comporta  duas  recorrências  às  elucubrações 

morfológicas do referido linguista, duas citações diretas. A primeira é concernente à admissão 

das pronúncias em il tônico e il átono:

“Certas palavras em il admitem na língua atual pronúncia em il acentuado e il átono, de sorte 
que apresentam duas formas de plural possíveis.
(...)
A pronúncia réptil (paroxítona) é a que a latina origem remota do nome recomendaria, mas a 
forma  reptil  (oxítona)  tende a se impor,  talvez porque é a mais eufônica e de mais fácil  
articulação. Quanto ao segundo nome, deve-se dizer  projetil  (oxítono), pois se trata de uma 
adaptação portuguêsa do francês projetil.” [J. Mattoso Camara Jr., Gramática –– 1ª e 2ª séries 
ginasiais, na obra  Curso da Língua Pátria, de J. Mattoso  Camara Jr.  e Rocha Lima  –– F.  
Briguiet & Cia., êditores, Rio, 1944, págs. 23-24.]. 

(GNLP, 80-81)

A segunda citação é relativa à existência de formas regulares num verbo qualificado 

como irregular. Observe-se o fragmento abaixo:

“Nem tôdas as formas verbais são IRREGULARES num verbo chamado irregular. (...)
Uma forma verbal IRREGULAR pode-o ser por dois motivos:
1) Porque a sua flexão não é a da forma correspondente do paradigma. Assim, a 1ª pessoa do 
singular do presente do indicativo de estAR é IRREGULAR –– estOU, porque a terminação –– 
ou difere da da 1ª pessoa do singular do presente do indicativo no correspondente paradigma 
–– amO.
2) Porque o seu radical é mais ou menos diferente do radical do infinitivo impessoal. Assim, a 
1ª pessoa do singular do presente do indicativo de pedIR é irregular –– peçO, porque o radical 
peç- é diferente do do infinitivo impessoal –– PED-.
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Com efeito, o radical dos verbos REGULARES é INVARIÁVEL.” [J. Mattoso Camara Jr.,  
Gramática, pág. 100.]. 

(GNLP, 146)

Em 1967, publica-se a obra basilar de Roman Jakobson:  Fonema e fonologia. Nessa 

produção, de cuja tradução se incumbiu Mattoso Câmara, Jakobson (1967: 11-12) explana 

cabalmente a função opositiva dos fonemas e ratifica a distinção entre Fonética e Fonologia, 

associando a primeira à investigação fisiológica e atribuindo à segunda a função de estudar os 

sons da fala sob uma ótica funcional:

FONEMA é o conceito básico da fonologia.  Designamos por êsse termo as propriedades  
fônicas concorrentes que se usam numa língua dada para distinguir vocábulos de significação 
diversa. Na fala sons variados podem ser um mesmo e único fonema. (...)
FONOLOGIA é a parte da lingüística que trata dos sons da fala em referência às funções que 
êles exercem numa língua dada, ao passo que a fonética tem como tarefa a investigação dos 
sons da fala, de um ponto de vista puramente fisiológico, físico e psico-acústico. (...) Uma 
diferença  de  som que,  numa  língua  dada,  se  pode  usar  para  distinguir  significações,  é  
considerada uma oposição fonológica. [grifos do autor] 

O linguista russo insere os morfemas  no âmbito de sua perscrutação estruturalista, 

conceituando-os  como  elementos  mínimos  dotados  de  significado.  Ao  dissertar  sobre  os 

traços  distintivos,  nos  quais  se  concentra  a  investigação  estruturalista,  o  autor  chega  à 

identificação  de  dois  níveis  linguísticos:  o  das  unidades  significativas  e  o  dos  traços 

opositivos. Expõe Jakobson (op. cit.: 102):

A análise lingüística decompõe gradualmente as unidades enunciadas em morfemas como  
constituintes últimos suscetíveis de significação própria, e dissolve êsses veículos semânticos 
mínimos em seus componentes finais, capazes de diferenciar os morfemas uns dos outros. Tais 
componentes se chamam traços distintivos. Há assim dois níveis lingüísticos que a análise  
lingüística tem que manter separados: de um lado, o nível semântico, que inclui unidades  
significativas, quer complexas quer simples, indo do morfema à enunciação e ao discurso; de 
outro lado, o nível dos traços fonológicos referente às unidades simples e complexas que  
servem tão  sòmente  para  diferenciar,  cimentar  e  separar  ou  pôr  em relevo  as  múltiplas  
unidades significativas. 
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O autor reitera a afirmação de que há uma indissociabilidade entre os sons da fala e as 

unidades fonológicas, instaurando uma relação entre os movimentos articulatórios e os traços 

distintivos. Jakobson (op. cit.: 106) dirige uma crítica às correntes que ignoram essa relação, 

qualificando-as como difusoras de interpretações “externas”:    

Para a delimitação da fonologia (e especialmente da fonêmica) e sua conexão com a fonética, 
a questão crucial é a natureza da relação existente entre as entidades fonológicas e o som. (...) 
Essa interpretação, por assim dizer “interna”, ou imanente, que situa os traços distintivos e os 
correspondentes feixes  dentro dos sons da fala,  quer se considere  o nível  articulatório,  o  
auditivo ou o acústico, é o ponto de partida mais adequado para as operações fonêmicas,  
embora tenha sido repetidamente contestada pelas interpretações “externas”, que de uma ou 
outra maneira fazem o divórcio entre os fonemas e os sons da fala. 

Ao se  publicar  Fonema e  fonologia,  o  Estruturalismo  consolida-se  como vertente 

linguística  no Brasil.  Em 1970,  com a  vinda a  lume de  Estrutura da língua portuguesa, 

consuma-se tal processo de consolidação. A partir da publicação da obra de Mattoso Câmara, 

que  se  constitui  a  primeira  descrição  estruturalista  dirigida  ao  português  do  Brasil, 

intensificou-se a produção de gramáticas escolares destinadas a divulgar  a norma da língua 

portuguesa à luz dos princípios estruturalistas.

A publicação de  Estrutura da língua portuguesa  encerra o ciclo das gramáticas nas 

quais  se  verificam  aproximações  ao  Estruturalismo, para  iniciar  um  novo  ciclo:  o  das 

gramáticas nas quais se busca um enquadramento nos parâmetros da  moderna  Linguística 

estruturalista. Estabelece-se, então, o contexto de interpretação gramatical que Altman (2008: 

80) denomina de  saussuriano-mattosiano, no qual renegar o modelo  tradicional  de análise 

gramatical e adotar os avançados métodos proporcionados pelo Estruturalismo são condições 

para se inserir no germinante grupo de gramáticos-linguistas modernos:  

No contexto saussuriano-mattosiano de interpretação, (...)  [o] termo gramática recobre uma 
determinada prática de descrição lingüística, dita tradicional, normativa, que se reveste de um 
valor de 'coisa ultrapassada',  em oposição a uma análise lingüística, 'moderna', que incide  
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sobre as relações estruturais da langue, estudo esse avaliado como o que há de mais avançado 
na cronologia histórica das ciências da linguagem. A sanção para o estudioso da linguagem 
que não a estabelece como seu objeto será a exclusão do então emergente grupo de lingüistas 
'modernos'. [grifo da autora] 

No instante em que esse grupo passa a concentrar seus esforços na transmissão dos 

princípios  estruturalistas  por  meio  das  gramáticas  escolares,  institui-se  um  processo  de 

pedagogização das  proposições de uma corrente linguística que, num determinado momento 

histórico,  ocupa uma posição paradigmática.  A esse  processo,  refere-se  Chiss  (1996:  87), 

quando tece considerações acerca da transposição didática de elaborações metalinguísticas:

(...)  Même  si  des  lexiques  variés  (linguistique,  psychologie  cognitive,  sociologie  
interactionniste ou ethnographie de la communication) continuent à “parler” cette didactique, 
ses  tendances  perceptibles  ne  sont  pas  incommensurables  et  des  paradigmes  dominants  
organisent la réflexion: transposition didactique et/ou fonctionnement de la discipline scolaire. 
Même si des inflexions différentes existent sur la part respective de l'élaboration théorique et 
de l'action au sein de cette didactique, l'alliance de l'épistémologie et de l'intervention sociale 
n'est plus guère contestée. 

 
No contexto de interpretação gramatical em questão, no mesmo ano em que se publica 

a referida obra de  Mattoso Câmara, vem a lume a segunda edição de  Gramática moderna, 

obra  em  que  Celso  Cunha  aprofunda  a  assimilação  de  proposições  estruturalistas.  Ao 

estabelecer uma conceituação de  fonema, o gramático utiliza-se de exemplos por  meio  dos 

quais se ilustram questões fonológicas peculiares do português, como a oposição de classes 

gramaticais por  intermédio da diferença de timbre vocálico e os pares mínimos de palavras 

gerados pela consoante inicial. Atente-se ao fragmento seguinte:

Na série:
dia via mia
tia fia pia

temos seis palavras que se distinguem apenas pelo elemento consonântico inicial.
Todo som capaz de estabelecer uma distinção significativa entre duas palavras de uma língua 
recebe o nome de FONEMA.
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São, pois, FONEMAS os sons vocálicos e consonânticos diferenciadores das palavras atrás  
mencionadas. [grifos do autor] 

(GM, 13)

O autor investiga a fundo a constituição do vocábulo, chegando a uma distinção entre 

palavra e vocábulo. Na primeira, Cunha verifica uma substância mais abrangente, na qual se 

incluem  os  elementos  fonológicos  e  as  classes  gramaticais;  no  segundo,  identifica  uma 

composição mais específica, na qual se incluem apenas os elementos fonológicos:

Uma  PALAVRA  é  constituída  de  elementos  materiais  (vogais,  consoantes,  semivogais,  
sílabas, acento tônico) a que se dá um sentido e que se presta a uma classificação.
(...)  a  PALAVRA  boi,  (...)  é  “um  substantivo  comum,  concreto,  primitivo,  simples,  
masculino, singular; monossílabo, tônico (...)”.
VOCÁBULO é, a rigor, a palavra considerada sòmente em relação aos elementos materiais  
que a constituem. Diremos, pois, que o VOCÁBULO boi é “um monossílabo, tônico, formado 
da consoante /b/, seguida do ditongo decrescente /ôy/”. [grifos do autor] 

(GM, 38)

Ao dissertar sobre as preposições, o gramático elabora uma esquematização própria do 

Estruturalismo, baseada numa significação fundamental. Em virtude do estabelecimento de tal 

suprassignificação,  preterem-se  os  diferentes  matizes  significativos  que  podem  advir  do 

contexto no qual as preposições são empregadas. Assevera Cunha:

(...)  podemos concluir  que,  embora as  preposições  apresentem grande variedade de usos,  
bastante  diferenciados  no  discurso,  é  possível  estabelecer  para  cada  uma  delas  uma  
significação  fundamental,  marcada  pela  expressão  de  movimento  ou  de  situação  
resultante (ausência de movimento) e aplicável aos campos espacial, temporal e nocional.
Esquematizando:
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Esta subdivisão possibilita a análise do sistema funcional das preposições em português, sem 
que precisemos levar em conta os variados matizes significativos que podem adquirir em  
decorrência do contexto em que vêm inseridas. 

(GM, 254)

Para  a  elaboração  do  capítulo  referente  às  preposições,  o  gramático  recorreu  às 

proposições estruturalistas de Bernard Pottier, conforme expõe numa nota de rodapé:

Para a elaboração dêste Capítulo nos inspiramos fundamentalmente nas obras de BERNARD  

POTTIER:  Systématique  des  Éléments  de  Relation. Étude  de  Morphosyntaxe  Structurale  
Romane, Paris, 1962; Sobre la Naturaleza del Caso y la Preposición e Espacio y Tiempo en el  
Sistema de las Preposiciones, estudos incluídos no livro  Lingüística Moderna y Filología 
Hispánica, págs. 137-153.

(GM, 254)

Na segunda  edição  de  Gramática  do  português  contemporâneo,  vinda  a  lume  em 

1971, Celso Cunha desenvolve, por meio de exemplos, os mesmos tópicos apresentados em 

sua  Gramática  moderna.  Naquela  gramática,  acrescenta-se  a  explicitação  da  prioridade 

concedida  aos  textos  literários  atuais,  nos  quais  se  baseia  uma  tentativa  de  descrição 

sincrônica da língua:

O título do livro esclarece o seu conteúdo. Quisemos apresentar as características do português 
contemporâneo  em sua  forma  culta,  isto  é,  a  língua  como  a  têm utilizado  os  escritores  
brasileiros  e  portuguêses  do  Romantismo  para  cá,  dando,  naturalmente,  uma  situação  
privilegiada aos  autores  dos  nossos dias.  (...)  Trata-se,  pois,  de uma tentativa,  ainda que  
limitada, de descrição sincrônica da língua, pressuposto indispensável de uma gramática. 

(GPC, 9)

Acrescenta-se, também, a exposição do conceito saussuriano de gramática: descrição 

do  sistema  linguístico,  constituído  por  unidades  empregadas  num  determinado  momento 

histórico e dentro de uma delimitação espacial. Declara Cunha:

O estado de língua, para SAUSSURE, se define exteriormente como a língua em uso numa 
dada época e sôbre um domínio geográfico determinado; interiormente, como um sistema cuja 
descrição constitui a GRAMÁTICA.
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E são palavras suas, textuais:
“Os estados de língua contêm tudo o que se chama ou deveria chamar-

se GRAMÁTICA; a GRAMÁTICA, com efeito,  pressupõe um sistema de  
unidades contemporâneas entre si” (Apud  ROBERT GODEL,  Les Sources  
Manuscrites du Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure, Genève-
Paris, 1957, pág. 186). [grifos do autor]

(GPC, 10)

Também em 1971, vem a lume  A estrutura da oração reduzida, de José Rebouças 

Macambira. Nessa obra, condensa-se a ânsia de  renovação gramatical  que se instituíra no 

Brasil  desde a publicação de  Estrutura da língua portuguesa.  Na  Introdução,  Macambira 

critica incisivamente a falta de originalidade das gramáticas do português, ainda calcadas no 

modelo greco-latino:

(...)  O  século  em  que  temos  a  glória  e  desfortuna  de  viver  não  se  contenta  mais  com  
aproximações e argumentos viciosos. (...)
Desde o século XVI, com Fernão de Oliveira e João de Barros, proliferam as gramáticas  
portuguêsas, pautadas pelo modêlo greco-latino. Salvo raras exceções, repetem-se umas às  
outras,  e  não ferem sequer  de  longe tantos  problemas que já  não podem ser  adiados.  O  
professor de português é o homo unius libri, de Santo Tomás, 'homem de um só livro', escrito 
por diferentes autores  em diferentes  datas.  Basta  de repetir,  é  preciso renovar.  [grifo do  
autor] 

(EOR, 9)

O autor sugere que noções estruturalistas sejam incorporadas ao ensino da gramática. 

Macambira aponta as proposições de Humboldt e de Saussure como recursos para atrair os 

alunos ao aprendizado da gramática:

(...) O aluno ingressa na escola com o ardente desejo de aprender a gramática. (...)
Lecionem-se-lhe  os  meios  finitos  humboldtianos,  veja-se  na  língua,  como  Saussure,  um  
mecanismo  de  peças  interdependentes,  e  acreditamos  que  a  missão  do  gramático  estará  
cumprida,  pelo  menos  a  sua.  Outros  completarão  a  tarefa,  enveredando  pela  rota  da  
mensagem.

(EOR, 10)
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Em 1972, publica-se Gramática construtural da língua portuguesa, de Eurico Back e 

Geraldo  Mattos.  Embora  tenham  atribuído  um  qualificativo  inédito  à  sua  gramática,  os 

autores  assentam-na  em  um conceito  priorizado  pela  ótica  estruturalista:  o  de  contraste. 

Expõem Back e Mattos:

(...) As seguintes três palavras se distinguem pela primeira vogal: véde, vêde, vide. Estas três 
vogais possuem entre si diferenças (porque tornam diferente cada palavra) e semelhanças  
(porque são todas vogais).  A diferença está na distância da língua ao palato: o abrimento  
bucal é o elemento distintivo dessas vogais; a semelhança está na direção da ponta da língua: 
para a frente da boca; o caminho dos lábios.
A diferença dos elementos constantes chama-se  oponência, a semelhança é  constância. A  
diferença  dos  elementos  variáveis  se  denomina  contraste: a  quantidade  das  vogais  
portuguesas produz contraste. [grifos dos autores] 

(GCLP, 24)

Nessa  gramática  –  na  qual  já  se  verificam  alusões  a  vertentes  posteriores  ao 

Estruturalismo, como a atribuição da designação texto  à atividade linguística e a associação 

dessa atividade à situação comunicativa – percebe-se que se adota uma terminologia diferente 

para  se  referir  aos  dois  conceitos-chaves  do  Estruturalismo:  oposição  e não-oposição. 

Evidencia-se tal adoção na enumeração das etapas de análise construtural:  

Quando  afirmamos  que  obedecemos  a  uma  técnica  construtural  para  descrevermos  a  
linguagem perfeita e integralmente, significamos que seguimos estas etapas de pesquisa:
(...)
4.  Designamos  por  texto  as  atividades  lingüísticas,  e  por  mensagem as  associações  das  
atividades lingüísticas com as situações.
(...)
6. Verificamos que muitos  elementos da mensagem se repetem: são constâncias; e outros  
divergem entre si: são oponências.
7. Constatamos igualmente que muitos elementos do texto se repetem: são constâncias;  e  
outros divergem entre si: são oponências.
8. Concluímos que as oponências significativas e as oponências fônicas se codeterminam: uma 
não pode existir sem a outra; por isso, as constâncias também devem codeterminar-se.

(GCLP, 46)
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Em 1974, vem a lume a segunda edição de A estrutura morfossintática do português, 

obra em que José Rebouças Macambira se volta para questões de análise morfológica. Ao 

trazê-las à tona, o gramático disserta sobre a incorporação do critério semântico à descrição 

das categorias gramaticais.  Relativamente a essa integração, a atitude assumida pelo autor 

revela sua postura essencialmente estruturalista, visto que ele concentra o uso da significação 

no estabelecimento da  oposição igual/diferente.  Macambira declara sua visão  mecanicista, 

mas a mantém sob moderação e a restringe à estrutura da língua:

(...) a significação deve ser usada como simples ponto de referência, somente para fazer a  
oposição igual/diferente, e não para conceituar esta ou aquela palavra, mas para mostrar por 
exemplo que o  dia é  diferente  da  noite,  que o sufixo inho  de  livrinho é  semanticamente  
diverso do sufixo inho de bonitinho; só excepcionalmente e com muita cautela, é que ousamos 
socorrer-nos do critério semântico como elemento classificatório.   
Se tivéssemos que nos definir entre mentalista (quem acha que o nosso comportamento  está  
subordinado  à  mente)  ou  mecanicista (quem  acha  que  o  comportamento,  e  portanto  a  
linguagem,  está  subordinado  ao  sistema),  diríamos  que  somos  mecanicistas,  porém com  
moderação e no que tange à estrutura da língua. [grifos do autor] 

(EMP, 21)

Também em 1974, publica-se Português estrutural, obra em que Macambira consuma 

sua  crítica  ao  ensino  tradicional de  gramática,  situando  sob  sua  ótica  estruturalista, 

principalmente, os elementos mórficos:

(...)  também agora o nosso intuito é modificar o ensino da nossa língua, renovando-lhe os  
fundamentos gramaticais. 
Havia muito que reformular, e não hesitamos em fazê-lo.
A definição dos chamados elementos mórficos –– sobretudo vogal temática e de ligação –– 
demasiado controversos e confusos, instila a descrença no ânimo dos alunos, e quiçá dos  
professores, e compromete gravemente o ensino da gramática. (...)

(PE, 5)

Em 1976, vem a lume  Gramática objetiva da língua portuguesa, de cuja produção 

participou Adriano da Gama Kury. Nessa gramática, apresentam-se noções estruturalistas de 
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modo objetivo, justificando o título da obra. Ao caracterizar os fonemas, os autores destacam 

o valor opositivo dessas unidades:

Os FONEMAS, que em seu conjunto formam o sistema fônico da língua  ––  são os sons  
distintivos elementares. Distintivos porque têm valor opositivo. Assim, numa dada palavra, a 
troca de um fonema por outro que se lhe opõe pode determinar uma nova palavra:  PALA,  
BALA; VALA, VARA;  CARO,  CARRO;  SELO,  ZELO;  LIVRO,  LITRO...  [grifos  dos  
autores] 

(GOLP, 7)

No tópico  prosódia,  patenteia-se a ênfase atribuída às propriedades fonológicas do 

vocábulo:

Prosódia é a parte da Gramática que trata da correta acentuação e entoação dos vocábulos.
A preocupação maior da Prosódia é o conhecimento da sílaba predominante chamada tônica.
Silabada é o erro na acentuação tônica de um vocábulo. [grifos dos autores] 

(GOLP, 20)

A essa  unidade  linguística,  os autores  destinam considerações  minuciosas.  Nessas 

reflexões já se emprega o termo semantema, para se denominar o morfema no qual reside a 

carga semântica do vocábulo:

O VOCÁBULO, menor forma livre do enunciado, é constituído de um ou mais MORFEMAS, 
que são as unidades de significação.
Há  morfemas  de  significação  externa,  que  trazem  a  carga  semântica  da  palavra  
(SEMANTEMA)  e  os de  significação  interna,  com indicações  gramaticais.  [grifos  dos  
autores]

(GOLP, 62-63) 

Nas  elucubrações  morfológicas  dos  gramáticos,  incluem-se  observações  sobre  a 

consoante de ligação, elemento sobre o qual Mattoso Câmara já dissertara no Dicionário de  

filologia e gramática,  obra publicada em 1964. Os autores  sugerem a incorporação desse 
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elemento ao sufixo, a partir da qual seria estabelecida uma alomorfia, ou seja, uma variante 

do mesmo morfema:

Nas terminações -zada, -zal, -zão, -zeiro, -zinho, -zorro, -zudo, etc. (umbuzada, cafezal, pezão, 
dendezeiro,  tatuzinho,  mãozorra,  mãozudo),  certos  autores  consideram o  z  consoante  de  
ligação.
A nosso ver, porém, melhor será incorporar essa consoante ao sufixo, que representará, então, 
uma variante do mesmo sufixo sem o z, como acontece, por exemplo, nos pares  bambual /  
bambuZal, cafeeiro / cafeZeiro, etc. [grifos dos autores]

(GOLP, 67)    

A recorrência direta às reflexões morfológicas de Câmara Jr. é instaurada no momento 

em que os gramáticos explanam o processo de depreensão do radical primário:

Analisando desembarcar, o constituinte imediato -embarcar nos leva a considerar esse verbo 
como formado (...)  por  prefixação.  Já  em  embarcar o  processo formador  é  a derivação  
prefixal:  além da derivação temática (-a  +  -r) há SIMULTANEAMENTE, o prefixo  em-.  
Chegamos, assim, ao radical primário (ou raiz) -barc- (de barco). –– (Cf. Mattoso Camara Jr., 
Dicionário de Filologia e Gramática, verbete PARASSINTÉTICOS.) [grifos dos autores] 

(GOLP, 97)   
 

Com a praticidade adotada pelos autores da Gramática objetiva da língua portuguesa, 

consuma-se a integração de noções estruturalistas às gramáticas escolares, empreendimento 

iniciado no final dos anos de 1930 e intensificado a partir da década de 1970.

Tais gramáticas tornaram-se portadoras de traços descritivos, que passaram a coexistir 

com o teor prescritivo inerente a toda gramática escolar. Essa coexistência, observável nas 

gramáticas  analisadas anteriormente,  faz-se presente na  Gramática fundamental  da língua  

portuguesa, como será exposto mais à frente. Antes de se efetivar tal exposição, dirigir-se-á 

um olhar analítico a uma inovação composicional da gramática de Melo.     
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2.2) Expansão da conceituação de gramática 

A conceituação de gramática presente na GFLP excede a conceituação tradicional, à 

qual Chaves de Melo acrescenta a noção de  contemporaneidade dos fatos arrolados. Deste 

modo, o autor  estabelece uma relação direta  entre a  gramática e o estado da língua num 

determinado momento histórico:  

Conceituamos Gramática como sistematização dos fatos contemporâneos de uma língua. Por 
que fatos  contemporâneos? Sim, fatos contemporâneos, porque a gramática só se preocupa  
em ordenar, em classificar os fatos que convivem numa língua num determinado momento,  
numa  determinada  fase,  num  determinado  instante  da  história  dessa  língua.  Assim,  se  
juntássemos, para classificar, fatos próprios da língua portuguêsa no século XX com fatos  
próprios da língua portuguêsa no século XIII ou no século XIV, não estaríamos compondo ou 
elaborando uma Gramática, porque estaríamos misturando fatos não contemporâneos. [grifos 
do autor]  

(GFLP, 8-9)

Embora  exponha  as  duas  perspectivas  nas  quais  se  pode  estudar  uma  língua  –  a 

sincrônica e a diacrônica – Melo assinala que a gramática se fundamenta, essencialmente, na 

contemporaneidade dos fatos linguísticos, ou seja, na sincronia:

(...)  Temos,  pois,  de  distinguir  estas  duas  perspectivas:  a  perspectiva  sincrônica  ––  
contemporaneidade dos fatos ––, e a perspectiva diacrônica –– história de cada fato ao longo 
do tempo.
A Gramática, verdadeira e autêntica, é sincrônica.
Sistematização dos fatos contemporâneos de uma língua, melhor ainda, de um aspecto da  
língua  ou  de  um  uso.  Sim,  porque  qualquer  língua  viva  tem  diversos  aspectos  ou  
diversos  usos,  determinados  pelas  circunstâncias  concretas  da  comunicação  lingüística.  
[grifos do autor]  

(GFLP, 9)

A predominância da visão sincrônica na gramática de Melo evidencia uma transição 

na metalinguagem do autor, que abdica dos pontos de vista histórico-filológico e dialetológico 

adotados em  A língua do Brasil,  para vincular  sua produção metalinguística  à  orientação 

estruturalista, na qual se focaliza a sincronia da língua. Essa transição ocorre num período em 
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que esses  três  pontos  de  vista  determinaram as  tendências  de  investigação  linguística  no 

Brasil. A esse período, dirigem-se as seguintes observações de Altman (1998: 77):

[É possível identificar,] no período que antecede 1968, com certa segurança, três grandes  
tendências na abordagem dos fatos de língua no Brasil. De um lado, a histórico-filológica e a 
dialetológica,  ambas caracterizadas,  respeitadas as suas especificidades,  por uma visão da  
língua enquanto fato sócio-cultural e por uma orientação diacrônica no tratamento da língua 
portuguesa, ao menos num primeiro momento. E, de outro, a estruturalista, eminentemente  
sincrônica, que se constituiu, 'via Lingüística', em um programa à parte (...).

No fragmento da GFLP transcrito anteriormente, o filólogo inclui na conceituação de 

gramática  a  noção  de  diversidade  linguística.  Ao  incluí-la,  Melo  explicita  que  os  usos 

linguísticos  variam de  acordo  com  as  diferentes  situações  comunicativas.  A  partir  dessa 

explicitação,  o  autor  menciona  os  usos  coloquial  e  culto,  destinando  ao  primeiro  uma 

explanação minuciosa: 

Assim, podemos falar inicialmente em dois grandes usos lingüísticos: o uso coloquial e o uso 
culto. Uso coloquial é a língua da conversa, da conversa desatada, da conversa viva. Êsse uso 
coloquial, por sua vez, pode comportar vários desdobramentos. A conversa de dois amigos,  
conversa  íntima,  conversa  despreocupada,  desenvolve-se  num  tom,  diverso  do  da  
conversa cerimoniosa, de duas pessoas que se conhecem mal e que se tratam com cortesia e 
pouca liberdade. 

(GFLP, 9)
 

Nessa  explanação,  demonstra-se  a  permanência  do  olhar  dialetológico  no  qual 

assentara A língua do Brasil. Na GFLP, esse olhar adapta-se aos propósitos estruturalistas e se 

afasta da abordagem diacrônica, limitando-se a apontar a existência de diferentes contextos 

em que se estabelece o processo comunicativo.      

As noções de sincronia e de diversidade linguística, com base nas quais Melo expande 

a conceituação de gramática, já haviam sido apresentadas na terceira edição de Iniciação à  

filologia portuguesa, conforme o autor expõe numa nota de rodapé:
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(...) Só partindo de uma idéia clara e segura de sistema,  diversidade dos usos linguísticos e  
sincronia é que podemos pensar bem em gramática. Para certo aprofundamento do que aqui 
explicamos,  pode-se  consultar  a  nossa  Iniciação à Filologia  Portuguêsa  (3ª  ed.,  melh.  e  
aument., Livraria Acadêmica, Rio, 1967), págs. 41-53. [grifos do autor]  

Na  edição  referida,  Melo  (1967:  43)  expusera  os  diversos  usos  linguísticos, 

determinados pela finalidade comunicativa e pelo estado dos interlocutores:

(...)  Dentro da ampla unidade da língua cabem vários aspectos,  várias modalidades,  com  
características próprias, determinadas pelo fim da linguagem usada e pela situação psicológica 
dos interlocutores. Assim, há um uso coloquial culto, um uso familiar, um uso familiar, um 
uso popular regional, um uso grupal, um uso afetivo, um uso maternal, um uso infantil,  um  
uso intelectual, um uso estético. (...)   

Apresentara,  também,  a  incumbência  fundamental  da  gramática:  sistematizar  as 

peculiaridades linguísticas da fase contemporânea. Declara Melo (op. cit.: 48):

(...) diremos que compete à Gramática sistematizar, pelo melhor método e integralmente, as 
características  da época contemporânea, registrar os  vestígios de características de épocas  
anteriores, – denunciando-lhes, depois de exame estatístico, o grau de declínio, – e ter olhos 
para as tendências que fôr surpreendendo, as quais apontará como movimentos embrionários e 
não como características, é óbvio. [grifos do autor] 

Na  Gramática  fundamental  da  língua  portuguesa,  as  noções  de  sincronia e  de 

diversidade  linguística  são  retomadas  e  utilizadas  num  processo  de  reconceituação  da 

gramática, a partir do qual se instaura uma inovação composicional na GFLP, que a distingue 

de outras gramáticas produzidas no mesmo instante histórico. Na expansão da conceituação 

de  gramática,  já  se  revelam  traços  de  uma  atitude  descritiva,  que  se  faz  verificável  na 

gramática de Melo, como se demonstrará no tópico seguinte.     
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3) Prescrição X descrição: uma dualidade no cerne da GFLP 

A  Gramática fundamental da língua portuguesa  é uma obra de cunho pedagógico- 

-reflexivo,  pois,  embora  seja  destinada  ao  ensino  escolar,  ela  comporta  elucubrações 

metalinguísticas. 

Ao  produzir  essa  gramática,  Chaves  de  Melo  direcionou-a  “para  os  ginásios  e 

colégios”, mas também “para os estudiosos da língua”. Esse duplo direcionamento confere à 

GFLP  uma feição dual: por um lado, ela é inerentemente prescritiva, dado que se propõe 

explicitar  a norma que deve ser utilizada pelos estudantes; por outro lado, inocultavelmente 

descritiva, visto que deixa transparecer uma postura investigativa do autor.

Esse caráter dual se deve ao fato de que Melo pratica os dois tipos de engajamento 

normativo  expostos  por  Auroux  (1998a).  Considerando  que  a  normatividade  é  inerente  à 

língua – já que todo uso linguístico se baseia em uma norma – o teórico assevera que um 

gramático  pode  empreender  dois  tipos  de  engajamento  normativo:  o  engajamento  

normativo/ontológico,  voltado  para  todas  as  normas  nas  quais  se  fundamentam  os  usos 

linguísticos; e o  engajamento normativo/normativo, concentrado em apenas  uma norma – a 

norma tradicional. Deste modo, observa-se que a distinção entre essas duas concepções de 

engajamento normativo corresponde à diferenciação entre os dois procedimentos adotados 

por um gramático: descrever e prescrever.

Tais procedimentos coexistem na  GFLP, obra em que se estabelece  uma alternância 

entre o regular a língua e o investigá-la, como será explicitado a seguir.  

  

3.1) A finalidade pedagógica e a atitude prescritiva

Elaborada para integrar a coleção didática idealizada por Madre Maria Adolfo de Sion, 

a  Gramática fundamental da língua portuguesa destina-se a justificar  todos (termo grifado 
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pelo  autor  na  citação  seguinte)  os  preceitos  e  normas  da  língua,  conforme  se  expõe  no 

Prefácio da obra:

Na coleção de Madre Adolfo coubera-nos a pior parte, a Gramatica. No entanto, pensamos que 
conseguimos torná-la bem menos árida, através do permanente cuidado de simplificá-la, e de 
justificar todos os preceitos e normas com a lição de bons autores, principalmente brasileiros 
(para mostrar adjetivamente a unidade da língua).

(GFLP, 3)

No  excerto  acima,  evidencia-se  a  continuidade  da  filiação  de  Chaves  de  Melo  à 

corrente filológica que se baseava na tese da  unidade  do português brasileiro,  proposição 

estabelecida  por  Serafim  da  Silva  Neto.  Em  A  língua  do  Brasil,  Melo  já  demonstrara 

afinidade com as concepções metalinguísticas de Silva Neto, principalmente com a tese da 

unidade do português do Brasil.

No fragmento citado anteriormente,  mostra-se, também, uma avaliação que o autor 

dirige à gramática, qualificada como a  pior parte  da coleção idealizada por Madre Adolfo. 

Nessa  qualificação,  demonstra-se  a  constante  preocupação  de  Melo  com  o  ensino  da 

gramática, cuja definição como “sistematização dos fatos da língua-padrão”, já presente em 

outras obras, é ratificada:

(...) Chamamos-lhe Gramática Fundamental, exatamente porque queremos ficar nos alicerces 
e no arcabouço.  Fornecer  a idéia  fundamental  da estrutura da língua portuguesa.  E fazer  
apenas uma  gramática, isto é, a sistematização dos fatos da língua-padrão. Excluímos dela  
tudo que ficasse  bem na Retórica,  ou na Estilística,  assim como as relações  de palavras  
ordenadas segundo tal ou tal critério: coletivos, femininos, gentílicos, etc. [grifos do autor] 

(GFLP, 4)

O emprego dos termos alicerces e arcabouço faz emergir uma adoção conceptual que 

se  consuma  na  exposição  do  objetivo  essencial  do  autor  da  GFLP:  “fornecer  a  ideia 

fundamental da estrutura da língua portuguesa”. Ao se focalizar essa meta, evidencia-se a 
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integração de traços estruturalistas38 ao bojo da Gramática fundamental da língua portuguesa, 

procedimento condizente com a tessitura histórica na qual essa obra foi produzida.  

 Na  gramática  de  Melo,  o  arcabouço  visado  é  o  da  língua  literária,  na  qual  se 

concentra, precisamente, a noção de norma linguística ideal, instaurada pelo filólogo. A partir 

do estabelecimento dessa noção, desencadeia-se o procedimento prescritivo do autor:

Qualquer comunidade civilizada dispõe de uma forma lingüística considerada a melhor, a mais 
rica, a mais prática, e que é aceita por todos os membros dessa comunidade como  norma  
lingüística ideal. É a tal língua-padrão ou língua culta ou língua literária. 
Na Alemanha, por exemplo, nas diversas regiões, há modalidades próprias, variantes locais  
(...). Mas há uma forma culta aceita por todos: (...) o alemão literário, a coiné, a língua oficial 
de tôda a Alemanha.

(GFLP, 10-11)

Esse  procedimento  evolui  até  resultar  na  unificação  entre  Gramática  Normativa  e 

Gramática Descritiva. Do ponto de vista de Melo, a Gramática Normativa é a pedagogização  

da  Gramática  Descritiva.  Ela  seria,  então,  a  própria  Gramática  Descritiva  utilizada  com 

propósitos didáticos, isto é, voltada para a coibição dos desvios da língua-padrão. Conceitua o 

filólogo:

Que  é  Gramática  Normativa?  É  a  própria  Gramática  Descritiva,  utilizada  com intenção  
didática, com a finalidade de corrigir os desvios da língua-padrão, ou melhor, as influências, 
na língua-padrão, das linguagens locais e das diversas formas de linguagem coloquial. Nas  
escolas ensina-se a Gramática, não apenas descrevendo os fatos, mas também chamando a  
atenção  para  as  distorsões  [sic],  as  contaminações,  os  erros.  (...)  Portanto,  Gramática  
Normativa não é algo de diferente da Gramática Descritiva, é uma “atitude” da Gramática  
Descritiva, atitude didática, atitude com finalidade prática.

(GFLP, 11)

Para se elaborar uma gramática normativa, faz-se necessário expor o uso da língua. Ao 

se voltar para o uso, o gramático  retrata  a língua, preconizando o uso assentado na norma 

38 A presença desses traços na  GFLP – da qual provém um dos aspectos descritivos da gramática de 
Melo – será esmiuçada no tópico seguinte.
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tradicional e fazendo alusões ao uso efetivo da língua, isto é, à hiperlíngua, conceituada por 

Auroux (1998b) como uma realidade produzida por indivíduos que, dotados de  gramáticas 

não necessariamente idênticas, estabelecem entre si a intercomunicação. A  hiperlíngua  é o 

conjunto de manifestações empíricas da língua, às quais se reporta o gramático para condenar 

o uso vulgar do idioma e para demonstrar a sublimidade da norma que deve ser praticada. 

Essa  reportação  ocorre,  predominantemente,  por  meio  dos  exemplos,  nos  quais  se 

registram aspectos da realidade linguística, conforme a explanação de Auroux (2001: 67):

A constituição de um corpus de exemplos é um elemento  decisivo  para  a  gramatização.  De  
um lado, ele é evidentemente o núcleo  da  língua  normatizada.  Do outro,  sendo  construtos  
teóricos (mesmo quando, ao invés de serem fabricados, eles provêm de citações ou de excertos 
de um corpus), os exemplos testemunham sempre uma certa realidade lingüística. Eles podem 
não somente disfarçar a ausência de certas regras (ou a impossibilidade na qual se encontra o 
gramático de formulá-las) como, quando necessário, podem ser invocados contra as regras e 
a descrição morfológica, ou ainda servir  posteriormente para justificar outras descrições e  
outras regras. 

Na utilização dos exemplos, substantifica-se um discurso próprio, que se distingue do 

discurso do gramático.  Essa  distinção é  estabelecida  por Leite  (2001:  291),  para quem a 

análise  do  discurso  do  gramático  permite  comprovar  o  grau  de  originalidade  da  teoria 

gramatical proposta:

Em tese,  o  enunciado  da  gramática  abriga  duas  modalidades  de  discurso,  o  discurso  do  
gramático  (dg) e  o  discurso  do  exemplo  (de),  pelos  quais  se  pode  conhecer  o  processo  
enunciativo originário do enunciado gramatical. (...) é principalmente pela análise [do (dg)] 
que se pode verificar em que medida o gramático teoriza ou repete teorias existentes. O (dg) 
revela dados importantes sobre o uso/norma da língua, as fontes, as autoridades lingüísticas  
escolhidas como modelo de uso, as modalidades lingüísticas selecionadas para a descrição e, 
finalmente, a ideologia do gramático, que escolhe cada exemplo. [grifos da autora] 

Como está explícito no fragmento acima, a ideologia do gramático é revelada no seu 

discurso.  Arraigada  nessa  ideologia,  encontra-se  a  escolha  dos  exemplos.  A partir  de  tal 

seleção, instaura-se uma oposição entre os exemplos do bom uso da língua e os exemplos do 
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uso vulgar do idioma.  Esse contraste ocorre num espaço discursivo peculiar:  o espaço do 

antiexemplo, no qual emergem os usos linguísticos que não assentam na norma tradicional, 

conforme expõe Leite (op. cit.: 304):

O espaço do antiexemplo representa a abertura do discurso da gramática tradicional, porque é 
por ele que se pode entrever as outras possibilidades de uso da língua. Poderia dizer, mesmo, 
que o antiexemplo é o lugar do diálogo entre uma norma que, em dado momento da história 
da língua, é considerada “a melhor e mais bela”, a linguagem correta, e uma outra norma  
que  existe,  mas  é  considerada  ruim  e  representa  o  “como não  se  deve  dizer”  em dada  
língua, se se quer estar numa situação lingüística de prestígio.   

Por meio dos exemplos utilizados na  GFLP, chega-se, basicamente, à exposição de 

dois tipos de distorção da língua, a serem expostos nos subtópicos seguintes.

1. Os defeitos de elocução e a busca da pronúncia-padrão brasileira

O caráter prescritivo da  Gramática fundamental da língua portuguesa  se demonstra, 

com  bastante  propriedade,  na  unidade  Fonética,  na  qual  se  utilizam  abundantemente  os 

antiexemplos. Na seção denominada ortoépia, Melo expõe:

Também é possível preocupar-nos com a exata e melhor pronúncia das palavras, observar, por 
exemplo, que se deve dizer (...)  tenha e não tēa,  farinha e não farīa  (...). Pois êste item da 
fonética se chama ortoépia, estudo da correta e melhor pronúncia dos vocábulos. [grifos do 
autor] 

(GFLP, 12-13)

O autor estabelece incisiva oposição à presença da vogal de apoio em alguns grupos e 

encontros consonânticos. Deste modo, Melo assume uma postura eminentemente prescritiva, 

reprovando algumas elocuções típicas do português do Brasil, como “rítimo” e “adimirar”:

Os grupos e encontros consonânticos devem pronunciar-se leve e ràpidamente, evitando-se  
assim  a  inserção  de  vogal  de  apoio  (suarabácti):  absoluto  (e  não  “abissoluto”  ou  
“abissolutamente”),  técnico  (e  não  “téquinico”),  ritmo  (e  não  “rítimo”),  (...)  admirar,  
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admirável (e não “adimirar”, “adimirável”), subterrâneo (e não “subiterrâneo”), obter (e não 
“obiter”), abstrair (e não “abistrair), abstinência (e não “abistinência”) (...).  [grifos do autor] 

(GFLP, 59)

O filólogo explicita uma postura prescritiva, também, ao apresentar o tópico prosódia:

É lícito ainda preocupar-nos em estudar e fixar a correta posição do acento tônico, e, então, 
assinalar que se deve dizer rubrica (e não rúbrica), espécime (e não especime), ínterim (e não 
interím), avaro (e não ávaro). E não só do acento tônico, mas também do acento subtônico, 
observando, por exemplo, que se deve dizer tardìamente (e não tárdiamente). A isto se chama 
prosódia. [grifos do autor] 

(GFLP, 13)

A atitude conservadora de Melo incide, principalmente,  sobre a correta posição do 

acento subtônico, em defesa da qual o autor  condena,  novamente,  elocuções correntes  no 

português do Brasil:

Cuidado também merece a correta posição do acento secundário, notadamente em vocábulos 
formados com o sufixo -mente. Neste caso, a subtônica corresponde sempre à tônica da forma 
primitiva:

sábia sàbiamente
tardia tardiamente (subtôn.i)
súbita sùbitamente
sutil sutilmente (subtôn.i)

[grifos do autor] 
(GFLP, 61)

A fim de reprovar a transferência do acento subtônico nos advérbios em mente, Melo 

transcreve  um  fragmento  de  um  de  seus  artigos  publicados  no  Jornal  do  Brasil.  Desse 

fragmento do texto, intitulado “Vícios de pronúncia”, extrair-se-á uma passagem, à qual se 

confere um tom explicitamente prescritivo39, que se concentra no uso da expressão  “muito  

aflitiva” para qualificar a referida transferência:    

39 Esse tom explicitamente prescritivo caracteriza os artigos metalinguísticos de Melo, produção a cujo 
estudo se destinará,  neste  trabalho,  uma seção específica:  o  quinto  capítulo.  Em tal  segmento,  denominado 
A prescrição ululante, aprofundar-se-á a análise do texto “Vícios de pronúncia”.    
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Comuníssima,  e  muito  aflitiva,  é  a  deslocação  da  subtônica  nos  advérbios  em  mente:  
“defínitivamente”,  com acento na segunda sílaba,  em vez de “definitívamente”,  com leve  
acento na segunda sílaba, um acento mais forte, subtônico, na quarta sílaba e o acento tônico 
na penúltima. [grifo do autor] 

(GFLP, 56)

No âmbito  da  fonética,  verifica-se  o  apogeu  do  prescritivismo de  Melo  quando o 

filólogo recomenda “uma adesão mais ampla à fala carioca”, designando-a como a base na 

qual se deveria fundamentar o cânone ortoépico brasileiro. Assevera o autor:   

   
(...) O Congresso da Língua Nacional Cantada, realizado em S. Paulo em 1937, caminhou para 
a escolha da pronúncia da cidade do Rio como padrão. (...)
Isto representa um grande passo para o cânone ortoépico brasileiro, mas ainda não é tudo. Há 
que obter, ainda, uma adesão mais ampla à adoção da fala carioca e uma fixação rigorosa e 
acessível da pronúncia culta da cidade do Rio de Janeiro, o que não é fácil.

(GFLP, 54-55)

As  instruções fonéticas  de  Chaves  de  Melo  se  encontram arraigadas  na  busca  da 

pronúncia-padrão brasileira, empreendimento que se realizou paralelamente à profusão dos 

estudos que, na primeira metade do século passado, destinaram-se ao português falado no 

Brasil. Expõe Altman (1997: 47):  

Paralelamente  aos  trabalhos  de  documentação das  variantes  regionais  rurais,  o estudo do  
português do Brasil se desenvolveu em uma direção, a princípio, complementar: a busca da 
definição do padrão brasileiro, centralizado inicialmente nas questões relativas à pronúncia de 
grupos profissionais especiais: atores, locutores, cantores. Essa questão motivou a realização 
dos  primeiros  congressos  específicos  sobre  língua  no  país  e  atraiu  a  atenção  do  grande  
público.

Portanto, subjacente aos empreendimentos dialetológicos voltados para o português do 

Brasil, estava o projeto normativo de padronizar a pronúncia brasileira, no qual se engajaram 

estudiosos da língua e profissionais ligados aos meios de comunicação. As formas certas de 

pronunciar passaram a ocupar um lugar central não apenas no meio filológico, mas também 

no âmbito das Comunicações e das Artes.   
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Ao estabelecer diretrizes para a pronúncia, o filólogo adere sua metalinguagem a essa 

busca  de  se  instaurar  uma  pronúncia-padrão  no  Brasil.  Entre  os  congressos  destinados 

especificamente a essa instauração – aos quais se refere Altman na citação acima – destaca-se 

o Congresso da Língua Nacional Cantada, mencionado no excerto anterior da GFLP.

Nesse congresso, o Departamento de Cultura de São Paulo apresentou o Anteprojeto 

de  Língua  Padrão,  em cujo  bojo  se  fundem  idealismo  e  prescritivismo.  Trata-se  de  um 

anteprojeto elaborado por filólogos (cariocas, na sua maioria), que pretendiam transferir para 

a utilização artística da fala a padronização própria da escrita. Nessa comissão de filólogos, 

destacam-se Antenor Nascentes e Silva Neto. Nas páginas 6 e 7 do Anteprojeto, lê-se: 

f) – considerando que a pronúncia “carioca” do Distrito Federal apresenta-se como a mais 
evolucionada dentre as pronúncias regionais do Brasil;
g) – considerando ser ela a mais rápida e conseqüentemente a mais incisiva de todas;
(...)
j)  –  considerando  ser  a  pronúncia  carioca  a  mais  elegante,  a  mais  caracteristicamente 
“civilizada”, a mais essencialmente urbana e, porisso [sic], culta, dentre as nossas pronúncias 
regionais;
k) – considerando ser ela provavelmente, por ter se fixado na capital do país,  um produto 
inconsciente, uma síntese e uma cristalização fisiológica oriunda das colaborações de todos os 
Brasileiros, e por isso mesmo a mais adaptavel a todos êles;
l) – considerando ser ela, por ser a da capital a que os Brasileiros afluem, a mais facil de ser 
ouvida e propagada e a que mais probabilidades tem para se generalizar;

O  CONGRESSO  DA LINGUA NACIONAL  CANTADA  resolve  considerar  a  pronúncia 
carioca  a  mais  perfeita  do  país  e  propô-la  como lingua  padrão  a  ser  usada  no  teatro,  na 
declamação e no canto eruditos do Brasil.

Idealizara-se, dessa  maneira,  o  falar  carioca,  tomado  como  referência  para  uma 

formulação  prescritiva,  na  qual  se  substantificou  uma norma  explícita destinada  ao  uso 

artístico da língua falada.
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2. As Lições de Sousa da Silveira e as construções anômalas 

Em  Lições  de  português,  obra  basilar  de  Sousa  da  Silveira,  há  um  subtópico 

denominado “Sintaxe especial das diversas espécies de palavras”, no qual o autor dirige seu 

olhar  analítico  à  sintaxe  literária,  especificamente  àquelas  construções  que,  por  serem 

originárias da liberdade usufruída pelos escritores, revelam algum tipo de inventividade ou 

uma aproximação à língua falada. 

Na análise que o autor destina ao adjetivo,  expõe-se o acréscimo dos advérbios mais, 

tão e  muito aos  qualificativos,  mesmo  que  os  comparativos  sintéticos  e  os  superlativos 

prescindam dessa adição. Silveira (op. cit.: 190) associa tal acréscimo ao fato de que, algumas 

vezes, para realçar as constituições dos seus estilos, os literatos escusam-se da obediência aos 

preceitos da lógica:

As formas comparativas sintéticas dispensam o advérbio mais, pois a gradação está implícita 
nelas, e as superlativas, por análogo motivo, não se devem usar com o advérbio  tão, nem  
muito. Também diversos adjectivos, dada a sua significação, repugnam qualquer gradação.  
Entretanto, os grandes escritores, para beleza, vivacidade ou ênfase do estilo, não se pejam de 
infringir o ditame da lógica, e adotam expressões como as seguintes:  
“o lugar mais interior e inferior.” (Vieira, Sermões, v. 266).
“um tão bom Deus, tão imenso e infinito.” (Heitor Pinto, Imagem, II, 58). [grifos do autor]

  
Demonstrando  ter  assimilado  a  lição de  Sousa  da  Silveira,  Melo  integra  o  tópico 

“Sintaxe de regência” à Gramática fundamental da língua portuguesa. Nele, o filólogo dirige 

semelhante olhar analítico à sintaxe literária, destacando os “casos especiais”, qualificados 

pelo autor como construções aberrantes de uma sintáxica “lógica”: 

Já que não cabe numa gramática, por transbordante e impossível, discriminar as regências de 
verbos  e  nomes,  chamemos  a  atenção  para  certas  particularidades  de  construção,  muito  
idiomáticas  mas  aberrantes  de  uma  sintáxica  “lógica”,  isto  é,  coerente  e  rìgidamente  
sistemática. 

(GFLP, 329-330)
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Entre  essas  construções,  o  filólogo  inclui  o  pleonasmo  iterativo,  ou  seja,  o 

estabelecimento de dois termos que possuem a mesma função sintática: 

Interessa-nos aqui um tipo de pleonasmo iterativo, que consiste em duplicar a explicitação de 
uma função sintática. (...) 
É  bastante  comum,  por  exemplo,  na  linguagem  literária  repetir-se  por  um  pronome  
conveniente o objeto direto, o indireto ou o predicativo com que se inicia a oração:

“Os pés tinha-os [o ancião] descalços e cobertos de poeira e cinza.”
(Alencar, O Sertanejo, Rio, 1951, p. 60). [grifos do autor]

(GFLP, 332)

Melo  expõe,  ainda,  que  a  repetição  de  que ou  de  se integrante  é  um pleonasmo 

iterativo muito comum, tanto na fala coloquial quanto nos melhores textos:

Vale a pena destacar um tipo de pleonasmo iterativo muito comum na linguagem coloquial  
(principalmente na portuguêsa) e encontrável nos melhores textos: é a repetição de um que ou 
de um se integrante. Exemplo: 

“disse que, se lhe não queríamos mais nada, que podíamos ir à nossa vida.”
(Camilo, ap. Mário Barreto, Novos Estudos, 2ª ed., 1921, p. 182) [grifos do autor]

(GFLP, 333)

A  referência  seguinte  é  à  atribuição  de  um  mesmo  complemento  a  termos  que  

possuem diferentes regências, igualmente verificável na fala coloquial e nos textos literários, 

conforme assevera o autor:

É esta  uma construção  anômala,  porém, freqüentíssima na linguagem corrente  e bastante  
encontrável  na  pena  dos  melhores  escritores.  Consiste  numa  simplificação  de  estrutura  
sintática,  em  que,  ao  invés  de  dar-se  a  cada  verbo,  ou  substantivo,  ou  adjetivo,  em  
coordenação, o respectivo complemento, atribui-se um mesmo, o último, a tôdas as palavras 
de sentido relativo. Exemplo:

“Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa, cosido à parede, cara no chão.” 
(Machado, D. Casmurro, ed. Melhoramentos, [1966], p. 54) [grifos do autor]

(GFLP, 334) 
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Posteriormente, o filólogo cita o uso da preposição “de” como regente de infinitivos-  

-objeto, empregando a denominação anomalia regencial ao exemplificar essa ocorrência:

Digna de registro é também a construção, anômala mas comum, em que aparece a preposição 
de  a reger infinitivo acusativo:  desejar de ter,  prometer de fazer. Normal seria e é dizer-se  
desejar ter, prometer fazer, determinar partir, etc. (...)
Exemplo da anomalia regencial:

“Bárbara havia jurado de entrar no convento: cumprira.”
(Camilo, ap. Mário Barreto, op. cit., p. 207). [grifos do autor]

(GFLP, 334-335)

Em seguida,  Melo  disserta  sobre  as  construções  em  que  se  deixa  parecer  que  a  

preposição rege o sujeito. Para exemplificar essa formulação sintática, o autor utiliza-se de 

um verso de Almeida Garret, cuja construção anômala é confrontada com a normal:

(...) o sujeito nunca pode vir regido de preposição.
Não obstante, construções existem em que o sujeito, representado por um infinitivo, vem  
precedido de preposição, que aparentemente o rege. Exemplo temos em:

“desaire real seria de a deixar sem prêmio.”
(Garret, Camões, Lisboa, 1958, p. 122).

Na frase, diz Garret que seria desaire real deixar sem prêmio a gloriosa emprêsa de Camões e 
prol da pátria. Está-se vendo que o infinitivo é sujeito de “desaire real”. E vem regido de  
preposição. Normal é dizer-se “desaire real seria deixá-la sem prêmio”. [grifos do autor]

(GFLP, 335-336) 

A última anomalia regencial a ser mencionada é a haplologia sintática, a supressão de 

um componente frásico em virtude da existência de outro foneticamente idêntico:

Dá-se o nome de haplologia ao desaparecimento de uma sílaba no vocábulo (...). É o que se dá 
com semínima, por semi-mínima, bondoso, por bondadoso (de bondade + oso), saudoso, por 
saudadoso, Candinha, por Candidinha.
Pois bem: ocorre o mesmo fenômeno na cadeia da frase. (...)
São raros, mas não sem exemplos,  os casos de haplologia sintática registrados na melhor  
língua escrita. Quer dizer: o autor, apesar de muito cuidadoso, deixou consignado o acidente, 
de que devemos tomar consciência para entender a construção. [grifos do autor]
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(GFLP, 336-337)

O filólogo recorre a textos de autores portugueses, para exemplificar esse gênero de 

haplologia, cujas manifestações são contrapostas às construções normais:

Neste texto de [Manuel] Bernardes (...) verificamos a falta de um se, devido à contigüidade 
com outro: 

“Chegado porém aos pés do Papa, atemorizado com a majestade e pompa eclesiástica 
que via, esqueceu-lhe a oração prevenida [isto é, “o discurso preparado”], e afligindo-
-se lhe varreu de todo.”

(Nova Floresta, II, p. 191).
A construção normal exige: “afligindo-se, se lhe varreu de todo”. [grifos do autor]

(GFLP, 337) 

3.2) O empreendimento descritivo  

Identifica-se um anseio científico  no  Prefácio  da  GFLP,  no qual  Chaves de Melo 

afirma ter  embasado sua gramática na Linguística  moderna.  Deixando-se nortear  por esse 

embasamento,  o  filólogo  assume  uma  postura  crítica  ante  a  terminologia  adotada  pela 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, permitindo-se, em alguns casos, discordar dos preceitos 

da NGB. Declara o autor:

Tôda a doutrina dêste manual é inspirada na Lingüística e na Filologia modernas, mas é óbvio 
que  não  podemos  discutir  nem  justificar  posições.  Quanto  à  Nomenclatura  Gramatical  
Brasileira, adotamo-la por motivos didáticos, mas não a aceitamos servilmente quando ela  
exorbita de seu louvável esfôrço de uniformizar a terminologia, e assume posição doutrinária. 

(GFLP, 4-5)

Ainda no Prefácio, Melo ratifica a finalidade científica de sua gramática, direcionada 

aos indivíduos que pretendem regenerar sua viciada formação linguística:

Seja-me, por fim, permitido dizer que, elaborando uma Gramática Fundamental, pensei todo o 
tempo  numa  respeitável  e  ponderável  categoria  de  pessoas.  São  os  homens  cultos  e  
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inteligentes, que, a certa altura da vida, tomam consciência de sua viciada formação lingüística 
e querem corrigir a lacuna. 

(GFLP, 5)
  

Do  caráter  científico  atribuído  à  Gramática  fundamental  da  língua  portuguesa, 

origina-se o procedimento descritivo, que se apresenta, basicamente, de quatro formas:

1. Concepção descritiva seguida de atitude prescritiva

Em algumas passagens de sua gramática, Chaves de Melo realiza uma apresentação 

dos  diferentes  usos  linguísticos,  os  quais  se  originam das  distintas  situações  linguísticas. 

Comprova-se tal exposição no seguinte excerto:

(...) Há a conversa da gente do povo, povo da cidade, ou povo dos campos; há a conversa das 
crianças, entre si ou com os adultos.
Cada uma dessas situações lingüísticas produz um uso lingüístico peculiar. (...) é possível  
fazer uma gramática para cada uso lingüístico, isto é, procurar descrever, sistematizar, ordenar 
os fatos contemporâneos de um determinado uso lingüístico. Assim, por exemplo, podemos 
escrever a gramática da língua portuguêsa popular, como se ouve na zona rural do sul de  
Minas ou na zona rural do Cariri, no Ceará, ou na campanha gaúcha. (...) E assim por diante. 
Mas  a  única  gramática  que  interessa  a  todos  é  a  gramática  da  língua  culta,  da  língua-
padrão, da língua literária.    

(GFLP, 9-10)

Percebe-se, no trecho acima, a coexistência da visão dialetológica do autor e da sua 

adesão ao propósito básico de uma gramática escolar: prescrever. A partir dessa coexistência, 

explicita-se a condição especial na qual se encontra o gramático Gladstone Chaves de Melo, 

que, embora priorize a identificação da norma-padrão, dispõe de um cabedal linguístico que 

lhe  permite  reconhecer  a  variedade  linguística.  Nessa  condição,  Melo  enquadra-se  na 

categoria de gramático descritivo-normativo, conforme expõem Bastos et al. (2008: 87):    

(...) manifesta[-se] a sua tendência de gramático descritivo-normativo, pois menciona os erros, 
os desvios da norma-padrão, reforçando a não-necessidade de se descrever qualquer outro  
registro que não o culto, procedimento que não interessaria a ninguém. Aos homens de bem, 
aos civilizados, só seria importante aprender a língua de prestígio. (...) Por fim, mencionemos 
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que Gladstone evidencia suas convicções como lingüista, ao reconhecer que, em diferentes  
situações lingüísticas, produz-se um uso lingüístico peculiar.

Situado  nessa  circunstância  fronteiriça,  o  filólogo  procede  a  um  ajustamento  da 

concepção estruturalista de norma à natureza prescritiva de sua gramática escolar. Para que se 

perceba essa concepção, observe-se a distinção entre sistema e norma instaurada por Eugenio 

Coseriu, diferenciação explanada por Altman (2008: 78-79):

Nas proposições de Coseriu, (...) [o] sistema, conjunto de oposições funcionais, mas também 
de  'liberdades',  é  consultivo;  o  que  é  impositivo  ao  falante  é  a  norma,  ou  melhor,  as  
diferentes  normas,  que  variam  de  comunidade  para  comunidade  e  de  registro  para  
registro.  Neste sentido,  a  gramática estrutural  seria  a ciência  do  sistema,  enquanto que a  
gramática descritiva seria a ciência da norma. [grifos da autora]   

Tanto  a  ciência  do  sistema  quanto  a  ciência  da  norma  se  fazem  presentes  na 

Gramática  fundamental  da  língua  portuguesa.  Nota-se  a  primeira  nos  conceitos 

estruturalistas assimilados por Chaves de Melo, entre os quais está o de oposição, como será 

demonstrado no tópico seguinte deste trabalho. Verifica-se a segunda na exposição do fato de 

que  é  possível  elaborar  gramáticas  (ou  seja,  depreender  normas)  dos  diferentes  usos 

linguísticos. Ao se expor esse fato, admite-se a existência de diversas  normas, admissão a 

partir da qual se configuram vários modelos de gramática, conforme a observação de Altman 

(op. cit.: 79):

A cisão entre uma ciência do  sistema e uma ciência da  norma não faz emergir  um novo  
modelo de gramática, mas vários. Admitir que outras variedades do uso lingüístico – ao lado  
da 'bela linguagem' – são passíveis de codificação significa admitir que cada uma comporta a 
sua gramática, objetos igualmente legítimos, pois, da descrição lingüística.        

Embora  reconheça  a  possibilidade  de  se  elaborarem  essas  diversas  gramáticas  – 

reconhecimento em que transparece uma ciência da norma nos moldes estruturalistas – Melo 

pretere essas produções gramaticais, em defesa da norma que interessa a todos os usuários da 
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língua: a literária. Assim, o filólogo circunscreve a ciência da norma à descrição da norma- 

-padrão. De tal circunscrição, origina-se a unificação entre Gramática Normativa e Gramática 

Descritiva, instituída por Melo. Do ponto de vista do autor, a Gramática Normativa é a única 

descrição útil da língua. 

A explicitação de que “é possível fazer uma gramática para cada uso linguístico” já se 

estabelecera na terceira edição de Iniciação à filologia portuguesa, na qual também se pospõe 

a prescrição à concepção de que uma gramática é a sistematização dos fatos pertencentes a 

um uso linguístico. Na referida edição, Melo (1967: 43-44) confere importância restritamente 

à gramática do uso literário: 

(...)  Dentro da ampla unidade da língua cabem vários aspectos,  várias modalidades,  com  
características próprias, determinadas pelo fim da linguagem usada e pela situação psicológica 
dos  interlocutores.  (...)  O  processo  há  de  ser  a  observação,  as  conclusões  hão  de  ser  a  
sistematização dos fatos observados.
(...)
Tal sistematização é que constitui a Gramática. 

  Ora, geralmente, só se organiza a gramática do uso literário, do uso coloquial culto, do uso 
estético (...). Ora, a língua culta, a língua literária é o ponto de referência (...). Daí vem que há 
utilidade  e  até  necessidade  de  que  todos  os  membros  de  uma  comunidade  lingüística  
conheçam e dominem os hábitos da língua-padrão: donde as gramáticas  desta linguagem,  
donde o ensino gramatical. [grifos do autor]

Na Gramática fundamental da língua portuguesa, ao dirigir seu olhar descritivo para 

os sons vocálicos do português, o autor incumbe-se de der os ditongos. Quando se dedica a 

descrevê-los,  no  entanto,  considera  estritamente  a  pronúncia  que  denomina  de  normal. 

Atente-se ao fragmento abaixo:

Passaremos em seguida a dar um quadro esquemático, com exemplificação para cada caso,  
dos ditongos decrescentes e crescentes, orais e nasais da língua portuguesa, considerando,  
no  entanto,  apenas  a  língua-padrão,  a  pronúncia  normal  (se  fôssemos  considerar  
pronúncias regionais, o número de ditongos seria maior).
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(GFLP, 41-43)    

2. Instauração da fonética descritiva

Chaves de Melo dedica uma seção de sua obra à  Fonética descritiva.  Mostram-se, 

nessa  subdivisão,  traços  estruturalistas  integrados  à  Gramática  fundamental  da  língua  

portuguesa, os quais se condensam na exposição da ideia de oposição:

Comecemos,  portanto,  pelas  idéias  fundamentais  da  Fonética:  FONEMA  É  A  MENOR  
UNIDADE LINGÜÍSTICA. A é um fonema, p é um fonema, e é um fonema. 
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No entanto,  para  sentir  o  valor  lingüístico  do  fonema,  é  preciso  que  se  tenha  idéia  de  
oposição, por um lado, e idéia de sistema sonoro, por outro. [grifos do autor] 

(GFLP, 26)

Assinala o autor que a noção de oposição se faz importante não só para a investigação 

fonética, mas também para a morfológica e para a sintática:

   
Em todo  sistema lingüístico  há  oposições  fonéticas,  isto  é,  sempre  o  fonema tem valor  
significativo na medida em que êle se opõe, distinguindo, a outro fonema. 
Os exemplos nos ajudarão a compreender a noção de oposição, importantíssima não só na  
fonética, mas ainda na morfologia e na sintaxe.
Compare-se avô e avó. Estas duas palavras têm significação diferente, referem-se a realidades 
diferentes. E onde repousa a diferença de significação entre as duas palavras? No timbre da 
vogal. Avô tem vogal fechada; avó, vogal aberta. [grifos do autor]   

(GFLP, 28)

Adotando como parâmetro o conceito estruturalista de sistema, Melo volta-se para o 

fato de que as peculiaridades fonéticas assinalam cada língua. Ao tecer considerações acerca 

do uso dos órgãos da fala, o filólogo destaca o caráter próprio que essa utilização assume em 

cada língua: 

(...) por mais numerosos que sejam [os sons de uma língua], êles guardam entre si uma certa 
coerência, certa solidariedade. Formam um conjunto homogêneo e travado interiormente. Tal 
conjunto é que se chama sistema.
(...)
Falamos português utilizando de determinado modo um conjunto de músculos, colocando os 
órgãos da fala em determinadas posições. Mas, quando falamos francês ou alemão, utilizamos 
êsses mesmos órgãos em posições diversas, em atitudes diferentes. (...)
Portanto, há um sistema sonoro português, um sistema sonoro francês, um sistema sonoro  
inglês. [grifo do autor]

(GFLP, 27)

Ainda  no  âmbito  da  utilização  particular  do aparelho  fonador,  o  autor  focaliza  a 

atividade do falante de uma língua estrangeira, abordando especificamente o sotaque, definido 
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por Melo como a transposição, para a nova língua, dos hábitos intrínsecos à língua materna do 

falante:

(...) observamos fàcilmente que um estrangeiro, um francês, um alemão ou um inglês, fala o 
português diferente de nós, com sotaque. E que é o sotaque?
(...) É a tendência para impor à nova língua, ao sistema sonoro da nova língua, o ritmo da frase 
da língua materna,  para executar as vogais e consoantes da nova língua segundo o modo,  
o estilo, o sistema sonoro da lingua-primeira. [grifo do autor]

(GFLP, 27-28)

Na GFLP, o tratamento descritivo dos dados fonéticos culmina com uma investigação 

do  posicionamento  da  sílaba  tônica  no  português  do  Brasil.  Ao  se  dedicar  a  tal  ação 

investigativa, o filólogo atribui à pronúncia brasileira um ritmo pendular, com base no qual 

Melo  tenta  estabelecer  uma  sistematicidade  da  posição  da  sílaba  tônica  nos  vocábulos 

polissilábicos:   

(...)  na pronúncia  brasileira,  os  vocábulos  longos,  de  três  sílabas  ou mais,  quase  sempre  
apresentam vogais tênues e vogais fortes (...). É o que se poderia chamar de ritmo pendular, 
característico da nossa pronúncia. Exemplos:

hu-ma'-ni-da”-de
es-tar'-da-lha”-ço
hu'-ma-ni'-za-ção”

Como se viu, é a posição da sílaba tônica que determina a maneira de atacar o vocábulo na 
pronúncia brasileira: se a tônica fôr ímpar, a primeira sílaba será mais forte; se a tônica fôr par, 
a primeira sílaba será mais fraca. Compare-se:  humanidade  e  humanização –– no primeiro  
caso, primeira sílaba tênue; no segundo caso, primeira sílaba intensa. [grifos do autor]

(GFLP, 52-53)

  
3. Abordagem descritiva de questões morfológicas

No capítulo destinado à  MORFOLOGIA, Chaves de Melo estabelece uma distinção 

entre  significação  externa  e  significação  interna,  associando  a  primeira  à  realidade 

extralinguística e vinculando a segunda às categorias gramaticais. Ao elemento no qual reside 

uma significação interna, o autor denomina morfema. Para nomear o elemento que expressa 
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uma  realidade  extralinguística,  Melo  emprega  um  vocábulo  intrínseco  à  terminologia 

estruturalista: semantema. Observe-se o fragmento seguinte: 

Há (...) que distinguir entre significação externa e significação interna. A primeira é a relação 
com realidades do mundo extralingüístico: pão, janela, nariz; a segunda é a relação com uma 
categoria gramatical, um dado do  sistema  lingüístico, um processo de expressão atinente à  
língua como tal. (...)
O elemento significativo de uma realidade extralingüística chama-se semantema; o elemento 
portador de significação interna chama-se morfema. São morfemas as desinências, os prefixos, 
os  sufixos,  o  artigo,  os  possessivos,  os  demonstrativos,  etc.,  (...).  Meu,  o,  êste,  cujo  não  
exprimem qualquer realidade extralingüística, ao contrário de  chão,  livro,  bom,  cavalo  (...).  
[grifos do autor]

(GFLP, 69-70)

No mesmo capítulo, o gramático demonstra a consciência de que o léxico se amplia 

continuamente, em virtude da fecundidade intrínseca ao sistema linguístico:

Por fim, enriquece-se cada dia o vocabulário da língua com palavras formadas no seu interior, 
pelos próprios recursos idiomáticos.
Tôda língua, já o sabemos, é um sistema, isto é, um conjunto, coerente e interligado, de sons, 
de formas e de relações. Pois bem: êsse  sistema  é fecundo, possui virtualidades, riquezas  
potenciais, que estão sendo permanentemente ativadas pelos milhares de falantes. [grifos do 
autor] 

(GFLP, 87)

Melo exemplifica  tal  fecundidade por meio do desdobramento semântico  do verbo 

“pifar”, originário de uma onomatopeia:

Por  sugestão  do  ruído  que  faz  o  automóvel  quando está  com o  carburador  desregulado,  
formou-se o verbo pifar, que logo adquiriu sentido figurado, valendo o mesmo que “faltar”,  
“falhar”, “descumprir um compromisso”. Daí, pifador: “Fulano já é conhecido como pifador”. 
[grifos do autor] 

(GFLP, 87)
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4. Inserções descritivas nas observações

Na  GFLP,  frequentemente,  inserem-se  observações,  utilizadas  pelo  autor  para 

apresentar  considerações  adicionais  acerca  dos  tópicos  arrolados.  Integradas  ao  corpo  do 

texto, tais considerações possuem, muitas vezes, um caráter diretivo. Nesse caso, destinam-se 

a transmitir instruções de uso linguístico ou de análise gramatical.  

Algumas observações de Melo apresentam, ainda, um caráter investigativo, a partir do 

qual  se  estabelecem  passagens  explanativas  e  descritivas.  No  que  se  refere  a  inserções 

descritivas nas observações de Chaves de Melo, primordialmente, faz-se nítida a abordagem 

estruturalista  que o autor  destina aos sons da língua,  destacando o fato de que diferentes 

emissões fonéticas podem gerar oposição no plano do significado. Assevera Melo:    

OBSERVAÇÃO ––  Hoje  em  dia  se  empresta  grande  importância  ao  valor  funcional  dos  
fonemas, de modo que em gramática expositiva comum só nos preocupam, nos fonemas, as 
modalidades significativas.
Na pronúncia brasileira, por exemplo, há dois tipos de  r  forte, um articulado na garganta e  
outro na ponta da língua: rôlo (r na garganta) e rôlo (r na ponta da língua, vibrando). Mas não 
se opõem êsses dois tipos de  r. Logo, não tem importância maior a distinção.  [grifos do  
autor]  

(GFLP, 29)     

Identifica-se, posteriormente, uma referência a inovações fonológicas no português do 

Brasil, como a formação de novos encontros vocálicos na cadeia frasal:

OBSERVAÇÃO ––  Na cadeia  de  frase  ou em pronúncias  individuais,  podem surgir  novos  
ditongos ou tritongos. Assim, para dar um só exemplo, surge o tritongo waw nesta seqüência: 
“Do quarto ao (waw) quinto mês do ano”. [grifos do autor]

(GFLP, 43)

Instaura-se, também, uma referência aos sufixos que, algumas vezes, integram-se aos 

advérbios.  Segundo  o  filólogo,  ao  ocorrer  essa  integração,  confere-se  ao  advérbio  uma 

gradação, de cunho  intensificativo ou  afetivo: “OBSERVAÇÃO  –– O advérbio pode sofrer 
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gradação, ou intensificativa ou afetiva, o que pròpriamente não é flexão:  pertinho,  cedinho, 

muitíssimo, tardíssimo. [grifos do autor]” (GFLP, 80).

A partir da menção aos sufixos que podem integrar-se aos advérbios, estabelece-se 

uma contínua explicitação de aspectos da hiperlíngua brasileira. Nesses aspectos, agrupados 

sob a  denominação genérica  de  linguagem coloquial,  inclui-se o emprego de  “cujo” sem 

caráter possessivo:

OBSERVAÇÃO –– É bastante comum, na linguagem coloquial de certas pessoas, um emprêgo 
de cujo inteiramente  destituído  de  tradição  literária.  O  relativo,  no  caso,  aparece  
adjetivamente,  mas  sem  valor  possessivo,  e  referido  a  um  antecedente  afastado,  v.g.:  
“Estive há dias com um alfaiate português, morador  aqui há 30 anos e aqui casado,  cujo 
alfaiate me disse que...”
Está-se a ver que, numa estrutura destas, se emprega “o qual”:
“Estive há dias com um alfaiate... o qual me disse que...” [grifos do autor]

(GFLP, 277)

A  referência  a  essa  utilização  de  “cujo”40 inicia  uma  sequência  de  alusões  à 

linguagem coloquial, a cuja apresentação Melo atribui um cunho gradativo. O autor principia 

sua  exposição  com  a  citação  de  um  uso  peculiar  de  “cujo”,  emprego  enquadrado  pelo 

filólogo  na  linguagem coloquial  de certas  pessoas.  Dessa  dimensão  restrita,  destitui-se  a 

construção com gerúndio, arrolada por Melo entre os fatos concernentes à língua coloquial de  

hoje:  

OBSERVAÇÃO –– Na língua coloquial  de hoje  é mais comum a perífrase com gerúndio no  
Brasil, ao passo que é geral a construção com infinitivo em Portugal (à exceção do Alentejo). 
Mas, na língua literária, tanto aqui como lá ocorrem as duas construções: 

“Êle pareceu ouvir o que me estava dizendo o pensamento cá por dentro, e disse-me 
“Adeus, Telmo. S. Telmo seja comigo neste cabo da navegação... que já vejo terra,  
amigo” e apontou para uma cova que ali se estava a abrir.”

40 Voltando-se  para  a  linguagem  popular  de  Portugal,  Sousa  da  Silveira  já  observara  semelhante 
impropriedade num determinado uso de ele, por meio do qual se destituiria esse pronome de suas características 
sintático-semânticas. Silveira (op. cit.: 211) descreve tal emprego de ele como “puro sujeito gramatical de um 
verbo impessoal: 'Ele é verdade, ó Luís ?!' (Trindade Coelho, Os meus amores, 1901, 211). [grifo do autor]”.     
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(Garrett, Frei Luís de Sousa, ed. de Rodrigues Lapa, Lisboa, 1941, p. 45).
“Mas  para  quê  o  estou  a  fatigar   com  isto?  Deixe-me  ficar  com as minhas  
amofinações.”

(Machado, Brás Cubas, p. 163). [grifos do autor]
(GFLP, 284)

Dando prosseguimento à sua ação descritiva, o autor menciona o uso  autônomo  do 

pronome nos tempos compostos e nas locuções verbais. A esse fato linguístico, o filólogo 

atribui uma dimensão ainda mais ampla, inserindo-o na linguagem coloquial brasileira. Deste 

modo, consuma-se o processo gradativo de exposição de aspectos da hiperlíngua brasileira. 

Declara Melo: 

OBSERVAÇÃO –– Na linguagem coloquial brasileira, é muito comum vir o pronome, sôlto e 
autônomo, entre o auxiliar e o verbo principal, tanto nos tempos compostos como nas locuções 
verbais, –– e essa prática tem, como é natural, repercussão na língua literária: 

“E, se morreres por ventura,
Possa eu morrer 

Contigo, e a mesma noite escura
Nos envolver!”

(Bilac, Poesias, ps. 8-9).
“Breve momento após comprido dia
De incômodos, de penas, de cansaço,
Inda o corpo a sentir quebrado e lasso,
Posso a ti me entregar, doce Poesia.”

(Alberto de Oliveira, Poesias, 3ª série, Alves, Rio, 1928, p. 52)
[Note-se que êstes dois são parnasianos, e como tais muito cuidosos da boa gramática e da 
forma impecável.] 

“nem ninguém ia se amolar ou perder o sono só porque do lado de fora da parede se 
aconselhava ao mesmo tempo a votar em Getúlio, Brigadeiro, Cristiano, populistas,  
integralistas, comunas disfarçados, pessedistas, potistas e surrealistas.”

(Carlos Drummond, Passeios, p. 66)
[Note-se, em todo o caso, o tom familiar do comentário.] [grifos do autor]

(GFLP, 378)

Percebe-se,  no  excerto  anterior,  o  cuidado  descritivo  do  autor,  que  se  ocupa  em 

demonstrar  a  autonomia  do pronome tanto  em poemas dos  parnasianos,  cultores  da  boa  
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gramática, quanto numa crônica de Carlos Drummond de Andrade, em cujo texto citado se 

evidencia a coloquialidade inerente à prosa modernista. 

A inserção de explanações  e  descrições nas  observações  de Melo,  assim como os 

outros procedimentos descritivos adotados na Gramática fundamental da língua portuguesa, 

revela  um  desígnio  investigativo,  originário  da  adesão  do  filólogo  às  novas  tendências  

linguísticas, notoriamente ao viés estruturalista.

Na  produção  metalinguística  do  autor,  essa  aderência  ao  novo  se  desenvolve,  até 

resultar na dedicação a um novo fazer científico: a Estilística.  
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III
Os contornos prescritivos do novo semblante científico
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1) O caminho para a Estilística 

1.1) O facho primordial da noção de estilo

No sexto capítulo de A língua do Brasil, denominado “Língua e estilo”, expõe-se que 

no estilo se revelam os componentes da personalidade do indivíduo. Para exemplificar esse 

fato, Chaves de Melo cita Machado de Assis, cujas propriedades estilísticas são focalizadas 

pelo filólogo:

(...) Em MACHADO DE ASSIS, por exemplo, nós encontramos a língua portuguêsa: sistema  
sonoro, flexões, verbos, concordância, nomes, preposições, conjunções, etc., da comunidade 
que engendrou tal sistema gramatical, o compreende e o emprega. Mas encontramos também 
aí uma série de particularidades, frases curtas, jogos de palavras, adjetivação justíssima, fuga 
dos superlativos, azedume, pessimismo, humour. Aí palpita o coração do homem, nesse uso 
lingüístico se lhe reflete a personalidade, o caráter, o temperamento, a sensibilidade. Aí se  
acha o estilo de MACHADO. [grifos do autor]

(LB, 108)

Assim,  Melo  conceitua  estilo  como um uso  individual,  uma  utilização  própria  da 

língua.  Desse  conceito,  vale-se  para  ratificar  a  tese  de  que no Brasil  não  há uma língua 

brasileira,  mas  sim  um  estilo  nacional,  proveniente  do  modo  de  ser  brasileiro.  O  autor 

defende, em última análise, que existem um sistema gramatical intrinsecamente português e 

um  modo  de  expressão  peculiarmente  brasileiro,  ou  seja,  língua  portuguesa  e estilo  

brasileiro:

Ao lado de uma língua nacional, há um estilo nacional. 
(...)
E precisamente êsse conceito de “estilo nacional” tem justíssima aplicação no caso da língua 
do Brasil. Nada impede que nós tenhamos  língua portuguêsa e  estilo brasileiro. Isto é, um 
sistema gramatical português, o mesmo que se encontra em CAMÕES, VIEIRA, BERNARDES,  
HERCULANO, GARRET, etc., e um modo de expressão, uma escolha no material lingüístico e 
algumas  criações,  que  melhor  se  ajustem  e  que  correspondam  ao  espírito,  à  alma,  ao  
temperamento, à sensibilidade brasileira. [grifos do autor]

(LB, 109)    
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O filólogo destaca, em seguida, que a existência do estilo brasileiro estaria conduzindo 

alguns pesquisadores  a  um equívoco:  afirmar  que há uma  língua propriamente  brasileira. 

Assevera Melo:

E é justamente êsse estilo brasileiro, que vem palpitando ora mais vivo, mais nítido, ora mais 
tímido, mais escondido, na pena dos nossos grandes escritores, a partir do romantismo –– é 
êsse  estilo  brasileiro  que  tem levado  muitos  observadores  superficiais  ou  doutrinadores  
improvisados em lingüistas a falar em “língua brasileira”. E, quando sucede que um autor  
tenha sondado fundo a alma nacional, tenha apanhado em admirável intuição êsse espírito  
brasileiro,  principalmente  porque  êle  mesmo  possui  um  temperamento  profundamente  
brasileiro, então se proclama com entusiasmo: êsse escreveu em língua brasileira (...). [grifos 
do autor]

(LB, 110)  

Pode-se notar que o autor associa o  uso individual  da língua à produção literária, à 

qual  dirige  seu  olhar  analítico.  Norteado  pelas  proposições  inerentes  ao  psicoidealismo  

vossleriano,  o  filólogo  elege  a  língua  literária  como  padrão  a  ser  imitado,  a  fim  de  se 

preservarem as construções linguísticas que revelam o Belo.    

Em  Iniciação  à  filologia  portuguesa,  Melo  reporta-se,  novamente,  ao  estilo 

machadiano, situado como parâmetro estilístico, por nele se verificar a imitação dos clássicos  

com originalidade. Declara o autor: 

Os modernistas reagiram sadiamente contra o estilo rococó dos COELHO NETO, RUI BARBOSA 

e companhia, mas nem sempre souberam aprender a grande lição de MACHADO DE  ASSIS:  
imitar a pureza dos antigos, mas com gôsto, com arte, originalidade e senso do atual. [grifos 
do autor]

(IFP, 276)

Nesse  conceito  instituído  por  Chaves  de  Melo,  o  de  imitação  com  originalidade, 

encontra-se embutida  uma visão conservadora de  estilo,  concebido como uma reprodução 

lierária com traços de individualidade. Desse ponto de vista, ao usuário-padrão da língua (ou 
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seja, ao literato), cabe aplicar seu potencial criativo a um mesmo bloco linguístico, atemporal, 

do qual procederia uma norma literária ultrarreferencial.   

Na obra supracitada, ao estabelecer orientações para o ensino de redação, o filólogo 

reitera a asserção de que há uma indissociabilidade entre a essência  da personalidade e a 

construção do estilo. Nessa reiteração, ressalta-se a importância de se planejar o texto e de se 

obliterar o lugar-comum:

Muito cuidado há de merecer do professor a redação. Necessário é que se faça o aluno pensar, 
antes  de  mais  nada,  sôbre  o  que  vai  escrever,  recolher  elementos,  planejar,  e  ordenar  e  
selecionar o material recolhido, segundo as proporções do plano estabelecido. Insistir sempre 
na  naturalidade,  na  espontaneidade,  na  verdade  da  expressão.  (...)  Desmoralizar  o  lugar-
comum, os advérbios fatais, os adjetivos automáticos. Numa palavra, procurar desenvolver a 
personalidade e despertar o estilo. [grifos do autor]

(IFP, 285) 

A busca dessa obliteração se arraiga na ideia de originalidade, à qual Chaves de Melo 

vincula a  noção de  estilo.  A presença dessa noção – instaurada em  A língua do Brasil  e 

continuada  em  Iniciação  à  filologia  portuguesa –  na  obra  do  filólogo  se  relaciona  à 

prioridade investigativa que ele destina à língua literária, variante linguística em que os usos  

originais se manifestariam com maior frequência.

À procura desses usos, Melo dedica-se à análise da produção de escritores brasileiros, 

cujas escrituras são designadas pelo autor como paradigmas estilísticos.   

1.2)  A recorrência à lucerna dos escritores

Os primeiros apontamentos estilísticos de Melo são destinados a explicitar  a  beleza  

intrínseca à escrita dos clássicos, sobrelevando-a esteticamente como registro linguístico. Para 

realizar  tal  explicitação,  o  autor  institui  a  exemplificação  pelo  modelo,  estratégia 

argumentativa descrita por Perelman & Olbrechts-Tyteca (op. cit.: 416):   
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O ser prestigioso será descrito em função de seu papel de modelo, enfatizarão esta ou aquela 
de suas características ou de seus atos, até adaptarão sua imagem ou sua situação para que seja 
possível inspirar-se mais facilmente em sua conduta (...).
Atribuir  certa  qualidade a seres  superiores permite,  se o fato for  aceito,  argumentar  pelo  
modelo e, se ele for contestado, valorizar essa qualidade como sendo de todo modo digna de 
ser atribuída ao modelo.

    
Para  a  obra  de  Rui  Barbosa,  volta-se  primordialmente  Chaves  de  Melo.  A ela,  o 

filólogo dirige observações críticas, esclarecendo que não se trata de uma obra filológica, 

visto que nela não se identifica uma fundamentação teórico-metodológica condizente com o 

avanço  filológico  presenciado  pelo  orador  baiano.  Melo  ocupa-se  em expor  essa  lacuna, 

embora reconheça o primor estilístico dos escritos de Barbosa: 

Conhecer esteticamente uma língua é sondar-lhe fundo as riquezas, é senhorear-se de suas  
virtualidades (...) é poder dominá-la como instrumento de arte.
Aqui é que RUI foi mestre da língua. 
(...)
Ex professo sôbre linguagem apenas a  Réplica escreveu  RUI. E justamente por essa obra  
monumental se vê que êle não era filólogo. Não possuía o método da ciência, não lhe conhecia 
o objeto formal, não estava a par da bibliografia da especialidade (...). [grifos do autor] 

(LERB, 16)  

Nesse primor, o filólogo concentra sua análise, na qual se destaca o modo abrangente 

como Barbosa se dedicou à leitura dos autores referenciais,  a cuja obra destina um olhar 

investigativo.  Da instauração desse  olhar,  segundo Melo,  seria  proveniente  a  maestria  do 

orador ao elaborar seus textos:

Como então é RUI BARBOSA mestre da língua? (...) É mestre, porque se aprimorou na arte de 
bem dizer.  E, mais do que isso,  é  mestre,  porque estudou à larga e a fundo seu idioma,  
sondando-lhe os recursos, perscrutando-lhe o gênio, investigando-lhe os modos de exprimir, 
os giros sintáticos, a opulência vocabular, e isto não só entre os escritores mais recentes mas  
também entre os clássicos e arcaicos. [grifo do autor]  

(LERB, 19)  



169

Os  recursos  empregados  por  Barbosa  são  focalizados  pelo  filólogo.  Ao  citá-los, 

Chaves de Melo demonstra o idealismo com que analisa a forma como o orador estabelece um 

uso próprio da língua:

[Rui Barbosa] tinha a paixão da palavra, o gôsto da sinonímia, a obsessão do têrmo justo, o 
garbo do luxo verbal, a agilidade expressional de desdobrar e tresdobrar o mesmo pensamento 
em variadas manifestações. (...) cultivava a palavra com amor, afinava-a com o carinho do  
artista que apura, a mais não poder, o instrumento acertava-lhe o fio e adelgaçava-lhe a ponta 
com os extremos do batalhador insaciável. [grifos do autor]

(LERB, 20)

Ao se dedicar à análise da obra de Rui Barbosa, Melo demonstra possuir a concepção 

de que no uso linguístico dos escritores deve assentar a formulação da norma-padrão. Essa 

concepção é apresentada textualmente em Iniciação à filologia portuguesa, especificamente 

na  passagem  em  que  o  autor  disserta  sobre  os  fatos  que  devem  servir  de  base  para  a 

elaboração de uma gramática: 

De regra, pois, só se levanta a gramática do falar polido, da língua literária.
(...)
Mas, como executar essa complicada operação? Observando o uso lingüístico das pessoas  
cultas e, principalmente, colhendo nos bons autores, nos artistas da palavra, nos homens que 
possuem  talento  verbal,  nos  que  têm  um  agudo  instinto,  um  primoroso  sentimento  da  
linguagem,  colhendo  nesses  mestres  de  bem  dizer  os  fatos, que  serão  classificados  e  
sistematizados. Assim elaborada, a gramática tem uma base objetiva, sólida, tangível. [grifos 
do autor] 

(IFP, 43-44) 

Dando  continuidade  à  sua  análise  do  estilo  dos  literatos,  Melo  dirige  um  olhar 

analítico  à  poesia  de  Alphonsus  de  Guimaraens,  da  qual  depreende  recursos  lexicais, 

sintáticos  e  sonoros.  Ao  descrevê-los,  ressalta  a  originalidade  inerente  à  poesia  de 

Guimaraens, em cuja obra o filólogo verifica um notável conhecimento da língua:     
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Uma das coisas que mais chamam a atenção na obra de Alphonsus é seu conhecimento da  
língua. O idioma em suas mãos é um instrumento dócil, fino e riquíssimo de possibilidades. 
Às vêzes, por necessidade poética, principalmente como recurso de evasão, êle usa formas  
arcaicas;  outras  vezes  êle  cria,  com  grande  independência  e  propriedade,  palavras  ou  
compostos novos, como beira-céu, flordelisado, confessanda. A sintaxe é sempre muito boa, 
muito plástica, freqüentemente bafejada do sôpro clássico (...). [grifos do autor] 

(AGP, 15-16)  

Percebe-se que, na concepção de Chaves de Melo, o conhecimento da língua consiste 

na capacidade de explorar o aspecto estético da língua, conceituação que amplia a distância, 

na metalinguagem do filólogo, entre língua comum (ou  coiné) e língua-padrão. Concebido 

desse modo, o conhecimento da língua – no qual assenta a norma-padrão – transcenderia 

aquele configurado nos textos redigidos na língua comum, para se materializar nos escritos 

em que o uso corrente cede lugar a renovações artísticas do material linguístico, como aquelas 

verificáveis na obra de Alphonsus de Guimaraens.     

Na  exemplificação  pelo  modelo,  procedimento  que  norteia  o  estudo  destinado  por 

Melo aos textos de Rui Barbosa e Alphonsus de Guimaraens, baseia-se a análise que o autor 

dedica  à  obra  de  José  de  Alencar.  Nessa  análise,  o  estilo  antilusitano  do  romancista  é 

desmentido pelo filólogo:

(...) Alencar bebeu nas fontes puras dos grandes escritores portuguêses mais antigos, sua frase 
revela aristocracia, seleção e cuidado, leitura dos clássicos, e nunca o sacrifício ao profanum 
vulgus.
Sem dúvida, teve êle, como todos os escritores, seus cochilos, seus deslizes, mas é bem de ver 
que lhe não são peculiares tais senões, nem muito menos foram tomados à língua brasileira. 
Semelhantes falhas se encontram em autores lusitanos (...). [grifos do autor]   

(ALB, 73)

Além da obra ficcional de Alencar, Chaves de Melo integra a poesia de Gonçalves 

Dias ao cerne de sua crítica à escola da língua brasileira. A ênfase dada às propriedades do 

modelo apresentado, a qual caracteriza a estratégia de  exemplificar-se pelo modelo, avulta 

quando Melo se refere à obra do poeta maranhense:
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(...) nosso poeta, grande escritor que era, sentiu bem que a gramática e o gênio da língua são 
intocáveis. Assim pensando e praticando, (...) ele está no pólo oposto aos que depois quiseram 
abrir um fosso entre o idioma do Brasil e o de Portugal. Além de manejar um vernáculo de 
ótima qualidade, Gonçalves Dias manifesta claramente o desejo de contribuir para a união  
luso-brasileira e exprime sua convicção de ser a mesma língua que serve de instrumento a  
duas literaturas.

(EVGD, 20-21)

Com a referência à obra de Gonçalves Dias, na produção metalinguística de Chaves de 

Melo,  consuma-se  a  instauração  de  parâmetros  estilísticos,  advindos  do  primor  estético 

identificado pelo autor nos textos de alguns cânones da literatura brasileira. O estabelecimento 

desses parâmetros evidencia a focalização destinada por Melo ao texto literário, no qual o 

filólogo  concentra  seu  levantamento  dos  usos  próprios  da  língua.  Nesse  arrolamento, 

constituem-se indícios de uma prática inerente à Estilística,  disciplina a que o filólogo se 

refere de modo explícito, primordialmente, em Iniciação à filologia portuguesa.

1.3) O lume estilístico no túnel filológico-gramatical      

Melo  institui  uma  referência  direta  à  Estilística,  primeiramente,  em  Iniciação  à  

filologia portuguesa, ao diferenciá-la da Gramática. A essa, atribui a função de descrever os 

fatos concernentes à língua literária contemporânea; àquela, confere a incumbência de revelar 

os aspectos  expressionais da construção linguística, num procedimento regido pelo objetivo 

de explicitar a beleza de uma determinada formulação linguística. Expõe Melo:  

A Gramática, segundo vimos, é a sistematização dos  fatos  da língua literária atual. (...) É  
ciência prática ou arte, pois não conhece por conhecer,  senão  para  facilitar ao discente a  
aquisição dos hábitos da língua literária. Cabe-lhe descrever os fatos.
A Estilística busca descobrir o valor expressional das diversas construções, suas tonalidades 
semânticas (...). Perlustra os textos, mas não se contenta em observar e classificar os fatos.  
Verificada, por exemplo, a dualidade ou a multiplicidade de giros sintáticos num determinado 
caso, procura descobrir o matiz, a coloração especial de cada construção, no que se refere à 
justeza, propriedade e beleza da expressão. [grifos do autor] 

(IFP, 45-46)
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Na obra referida acima, o filólogo dedica-se à distinção entre Gramática e Estilística, 

vinculando essa à investigação das noções subjetivas de belo/disforme e associando aquela à 

instauração das concepções prescritivas de  certo/errado.  Percebe-se,  portanto,  que o autor 

qualifica  o estudo gramatical  como uma prática de  caráter  regulador, ao mesmo tempo em 

que atribui um cunho estético à análise estilística.  

Em  Novo manual de análise sintática,  Melo empenha-se em conceituar  gramática. 

Nessa conceituação, identifica-se a proposição de que a Gramática reconheça o espaço da 

Estilística, reconhecimento que o autor relaciona à renovação dos estudos linguísticos então 

vigentes:

A gramática é a sistematização dos fatos da língua literária contemporânea: por isso, é algo 
de objetivo, de concreto, de impessoal, de sólido e científico. (...)  [Ela] deixa intacto um  
campo que não lhe é próprio, o da estilística, preocupada primacialmente e exaustivamente  
com o problema da perfeita  adequação de expressão entre  o sujeito-falante,  o assunto,  a  
situação lingüística e o sujeito-ouvinte, em carne e osso.   
Aliás, pode-se dizer que o sentido último da renovação dos estudos lingüísticos nos nossos  
dias são as reivindicações da estilística sôbre a velha gramática, árida e estéril.  [grifo do  
autor]

(NMAS, 14-15)

Esse reconhecimento se institui na Gramática fundamental da língua portuguesa, obra 

em que Chaves de Melo destina locus reflexivos à Estilística, como será exposto a seguir.  

 

1.4) A Estilística na Gramática

Na GFLP, instaura-se o jogo de imagens no qual se explicita que o erro cometido pelo 

falante que não ocupa o lugar social de locutor-literato se diferencia do artifício utilizado pelo 

artista  da palavra,  ou seja,  pelo  indivíduo  proficiente  que  sabe  fazer  uso  dos  elementos 

estilísticos verificáveis na língua. A esse jogo de imagens, reporta-se Agustini (2004: 70):
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[As] imagens [estabelecidas pelo discurso da gramática] concorrem para a análise (leia-se 
julgamento) que o gramático faz da competência dos falantes em outros lugares sociais de  
locutor que não o de escritor-poeta. É a partir dessas imagens que o gramático constrói “sua” 
argumentação, especificando que em um caso se trata de erro por questões de não-saber a  
língua e,  por conseguinte,  não-saber se valer  com acerto dos recursos estilísticos que ela  
oferece e que em outro se trata de um sujeito competente da e na língua e, por conseguinte, 
capaz de se valer com acerto dos recursos estilísticos que a língua oferece. 

Nesse  jogo,  sobreleva-se  o  transbordamento  das  regras  por  motivos  estético-  

-expressivos41,  procedimento  no  qual  se  baseia  a  justificativa  da  Estilística  para  as 

transgressões  praticadas pelos escritores.  Sob a ótica estilística,  em tal  procedimento  está 

arraigada a originalidade literária. Essa é a ótica adotada pelo gramático Chaves de Melo, ao 

dissertar sobre o pleonasmo:  

De certo modo, o pleonasmo é o contrário da elipse. Enquanto esta silencia o que está claro 
no espírito do falante e do ouvinte, aquêle sobrecarrega, diz o que já está dito, ou repete o que 
já figurou na frase. É vício o pleonasmo quando dá a impressão de que o falante desconhece o 
sentido da palavra e entra em demasias; é recurso estilístico, quando se usa por ênfase ou para 
reforçar a expressão.

(GFLP, 331-332)

A  partir  das  observações  acerca  do  pleonasmo,  o  autor  passa  a  dirigir  seu  olhar 

analítico  a  fatos cuja  natureza  se  opõe  à  lógica gramatical.  Melo  destaca  esses  fatos, 

inserindo-os na esfera estilística. Entre eles, inclui-se o anacoluto:

Gramaticalmente, é o  anacoluto  uma frase quebrada, isto é, uma construção interrompida e 
depois retomada com outra estrutura. (...)
Do ponto-de-vista  gramatical,  o anacoluto é sempre isto:  mudança  de construção, de que  
resulta ficar uma ou várias palavras sem função sintática. Do ponto-de-vista estilístico, tem 
valores e conotações diversas, muito importantes, que não cabe aqui ressaltar ou analisar.  
[grifo do autor]

(GFLP, 337-339) 

41 Esse termo foi empregado por Agustini (op. cit.).
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Posteriormente, o filólogo explana os aspectos estilísticos da concordância verbal. Ao 

tecer  considerações  sobre  o  sujeito  composto,  expõe  que  o  verbo permanece  no  singular 

quando se objetiva realçar o último integrante do sujeito composto precedente:

Também fica no singular o verbo quando o autor quer dar destaque ao último elemento do  
sujeito composto precedente:

“Amemos,   pois,   de coração a esta Senhora [a Virgem Santíssima],  cuja pureza,  
dignidade, excelência, fermosura, e até o próprio nome está pedindo o ser amada,  
MARIA idest AMARI.”

(Bernardes, Sermões e Práticas, I, 1711, p. 289)
OBSERVAÇÃO ––  Trata-se  de  um recurso  estilístico:  o  autor  deixa  no  singular  o  verbo  
justamente para dar relêvo ao último elemento do sujeito antepôsto. [grifos do autor]   

(GFLP, 346)

Ainda no âmbito do  sujeito composto, o autor explicita que o verbo permanece no 

singular, também, quando o sujeito que o antecede expressa uma gradação:

Quase escusado seria acrescentar que também no singular permanece o verbo quando o sujeito 
que o precede exprime uma gradação:

“Uma palavra, um olhar bastava a acender-lhe o cérebro.”
(Machado, Relíquias de Casa Velha, ap. SCP, p. 162)

“Pobre Luís Dutra! Apenas publicava alguma cousa, corria à minha casa, e entrava a 
girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe 
aprovasse a recente produção.”

(Id., Brás Cubas, p. 138)
COMENTÁRIO –– No primeiro exemplo, há gradação ascendente; no segundo, descendente.  
[grifos do autor]   

(GFLP, 347)

Ao destinar um tópico à Sintaxe de colocação, o gramático assevera que o estudo da 

ordem das palavras compete mais à Estilística do que à Gramática. A essa, atribui a função de 

dizer  que na língua portuguesa não se identifica o  uso sistemático da sequência lógica ou  

analítica: 
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Concretamente,  a  ordem depende  de  uma  série  de  fatôres,  como a  história  da  língua,  a  
tradição, a necessidade de clareza, a eufonia, o desejo de pôr em destaque êste ou aquêle  
elemento, a eurritmia prosaica ou poética. Por isso mesmo, a ordem é muito mais assunto de 
Estilística do que de Gramática.
A esta cabe apenas dizer, por exemplo, que o português é uma língua de ordem vária e livre, 
onde não tem tradição (e portanto não é vernáculo) o uso sistemático da seqüência lógica ou 
analítica.

(GFLP, 363)

Mais à frente, Melo declara que o caráter expressivo dos deslocamentos poéticos deve 

ser  objeto  de  estudo  da  Estilística.  À  Gramática,  caberia  apenas  o  registro  desses  fatos, 

assegurando-lhes a vernaculidade42:

Muitos gramáticos tratam [das deslocações na linguagem poética] em capítulo especial e, 
usando nomenclatura da velha Retórica, falam em anástrofe, hipérbato, prolepse, sínquise, e 
outras coisas assim impressionantes, mas cujo significado varia de autor para autor. 
Está claro que é assunto para a Estilística analisar e sistematizar o valor  expressivo  de tais  
deslocações: à Gramática apenas incumbe registrá-las segundo um critério, afiançando-lhes  
com isso a vernaculidade. [grifos do autor]   

(GFLP, 368)

Ao estabelecer o subtópico  “Colocação dos pronomes pessoais átonos”, o filólogo 

arrola as  normas  concernentes a esse aspecto sintático. Em seguida, esclarece que, fora do 

âmbito dessas normas, a referida colocação se converte numa escolha estilística do usuário da 

língua:

Observa-se (...)  que,  procedendo com objetividade,  se podem estabelecer  normas válidas,  
representativas de incontestáveis tendências da língua comum. 
(...)
Fora destas normas e práticas,  não há preceito gramatical,  ficando então a colocação dos  
pronomes pessoais átonos entregue à escolha estilística do falante ou escritor, que se deixa  
levar pela clareza, ênfase e senso do ritmo. 

(GFLP, 374-379)

42 Por meio do uso desse termo, ratifica-se a autoridade dos gramáticos, em cuja função se entrelaçariam 
o zelo por um registro exemplar da língua e a manutenção da pureza do idioma nacional, procedimentos que se 
deixam impulsionar, respectivamente, por um propósito científico e por um objetivo patriótico.
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Por fim, o autor elucida que a pontuação é uma questão referente mais à Estilística do 

que à Gramática, conforme já havia afirmado em relação à ordem das palavras na frase:

Costumam as gramáticas incluir esta matéria, que é direta conseqüência da sintaxe de ordem e 
a ela pertence. Não obstante êste enquadramento gramatical, é a pontuação muito mais um 
problema de Estilística do que de Gramática. Exatamente como vimos ser para a ordem. 
(...)
Os sinais de pontuação –– aspas, colchêtes, dois-pontos, parênteses, ponto-de-exclamação,  
ponto-de-interrogação, ponto-e-vírgula, ponto-final, reticências, travessão, vírgula, porque se 
aplicam às palavras ordenadas na frase e no período, chamam-se também notações sintáticas. 
[grifo do autor]

(GFLP, 380)

Após destinar esses locus reflexivos à Estilística, o gramático Chaves de Melo dedica 

uma obra exclusivamente à  nova  disciplina linguística. Trata-se de  Ensaio de estilística da  

língua portuguesa, cuja análise será realizada a seguir. 

2) Ensaio de Estilística da Língua Portuguesa: epítome da nova ciência

2.1) Acervo anterior ao compêndio 

A Estilística é uma disciplina linguística arraigada na consumação do psicoidealismo  

vossleriano como parâmetro epistemológico. À investigação da psiqué do indivíduo e da sua 

contribuição  para as  manifestações  do Belo literário,  passam a se  dedicar  os  autores  que 

optam por transcender as fronteiras da  velha análise gramatical e enveredar pelos caminhos 

promissores  da  nova  ciência,  fundamentada  na  demonstração  das  riquezas  linguísticas 

contidas na produção dos escritores.  

Determinado a se integrar ao grupo dos  estilistas,  Antenor Nascentes redige  Noções  

de estilística e de literatura, obra em que ressalta a beleza do texto literário, cuja composição 

exigiria do escritor o exercício de uma sensibilidade inata. Para o autor, o  estilo  é o modo 

pessoal de escrever,  que é condizente  com o  temperamento  do literato.  Afirma Nascentes 

(1929: 5-6):
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A arte literária é, pois, a expressão do belo por meio da palavra escrita.
(...)
Cada escritor tem sua maneira especial de exprimir-se; eis o que se chama estilo.
O estilo  é uma coisa pessoal.  Usando a mesma língua,  tratando do mesmo assunto,  dois  
autores escrevem de modo diferente, segundo o seu temperamento. Esta diferença, difícil de 
explicar, mas relativamente fácil de perceber, é que constitui o estilo. 

O autor volta-se, ainda, para a tipologia que os antigos retóricos destinaram ao estilo. 

Descreve Nascentes (op. cit.: 7-8):

Os antigos retóricos admitiam três espécies de estilo (Cícero,  Orator, V, 20): o simples, o  
sublime e o temperado.
(...)
O estilo simples é claro, preciso, geralmente com poucos adornos. E' o que se adopta, por  
exemplo, por exemplo, nas cartas, nas narrações comuns, no manejo dos negócios (...).
(...)
O estilo sublime é animado, elevado, cheio de imagens ousadas. Nêle o escritor desenvolve 
tôdas as pompas da eloquência. Emprega-se quando se tem de tratar um grande assunto, de 
ordem social, moral, religiosa, filosófica. 
(...)
O estilo temperado é um meio termo entre os dois. E' mais ornado do que o estilo simples,  
procura  revestir-se  de  elegância,  usa  moderadamente  de  todos  os  artifícios  da  retórica.  
Emprega-se na poesia, na história, na oratória, no estilo novelesco. [grifos do autor] 

Como parâmetro estilístico, o autor cita Rui Barbosa. Ao enumerar os procedimentos 

necessários  para  se  constituir  um bom estilo,  Nascentes  (op.  cit.:  15-16)  mescla  práticas 

objetivas, como a análise de fragmentos de obras clássicas, e atitudes subjetivas, a exemplo de 

“aprender a sentir a beleza de um trecho”: 

A riqueza do estilo consiste na escolha de palavras que tragam sonoridade á frase, na de  
imagens que lhe deem brilho. Rui Barbosa era dono de rico estilo. 
(...)
Um bom estilo só com o tempo se adquire.
Para êsse fim diversos são os meios que empregar: a leitura de bons autores, a análise de  
escolhidos  trechos  que  sejam verdadeiras  obras  primas;  a  adaptação,  á  língua  actual,  de  
trechos arcaicos e clássicos (...).



178

E'  preciso  adquirir  vocabulário,  aprender  a  sentir  a  beleza  de  um trecho,  a  examinar  a  
sequência das ideas (...).

Na  obra  Estilística  da  língua  portuguesa,  empenhado  em  conceder  tratamento 

estilístico a tópicos explanados nos compêndios gramaticais, Rodrigues Lapa dirige seu olhar 

analítico ao emprego do artigo, cujas propriedades estilísticas são condensadas pelo autor. 

Expõe Lapa (1945: 118):

É o artigo uma palavra pequenina, de aparência insignificante. Em realidade tem grande valor 
expressivo (...).
Vejamos estas duas frases:
1. Camões, grande poeta português, morreu pobre.
2. Camões, o grande poeta português, morreu pobre.     
As duas frases não teem igual valor. Na segunda, aquêle artigo o teve como efeito lançar sôbre 
a  representação  mais  visualidade  e  mais  familiaridade.  Como  quem  diz:  <<Camões,  o  
grande poeta que nós todos conhecemos e estimamos, morreu pobre>>. Se repararmos bem 
na frase, veremos que é essa a sua significação. [grifos do autor]

O autor assume um papel precursor na divulgação de que o conceito de erro distingue, 

fundamentalmente, o ponto de vista gramatical do estilístico. Lapa (op. cit.: 223-224) declara 

que a Estilística analisa os desvios linguísticos à luz da investigação psicológica:

(...)  ao contrário do que sucede na Gramática,  em Estilística  não há pròpriamente erros,  
porque para os maiores desvios é achada uma determinante psicológica, natural. (...) 
Suponhamos  que  um  aprendiz  de  estilo  escreve  uma  frase  destas:  <<Dá um  aspecto  
interessante, os prédios com as janelas cheias de luz>>. Um gramático censura logo a frase e 
aponta a falta  de concordância entre  o verbo e o sujeito:  <<aquêle  dá  está errado;  devia  
escrever-se  dão>>. O técnico do estilo não se deixa levar por êsse argumento, e procura,  
com base na psicologia, esclarecer aquela infracção. [grifos do autor]  

Em  Estilística  brasileira,  Silveira  Bueno assevera  que  o  escritor  utiliza  seu  senso 

estético  para  estabelecer  um ato  peculiar  de  comunicação,  no  qual  o  literato  se  vale  de 

artifícios linguísticos para proporcionar a seu interlocutor momentos de sublimação estética, 

inserindo-o num processo de adesão intelectual. Assinala Bueno (1964: 42): 
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(...) A sociabilidade ajudada pela vaidade que é o grande estímulo da arte, impele o indivíduo 
a comunicar  a outrem a sua criação interna,  pensamentos,  emoções,  todo o complexo da  
sua própria psyché. Não lhe basta, porém, o simples ato da comunicação: deseja além disto 
despertar  em  seus  leitores  ou  ouvintes  estado  igual  ou  superior  de  prazer  estético,  de  
adesão intelectual. Oferece-lhe a língua material riquíssimo de palavras, construções (...).

Retomando  a  associação  entre  estilo e  temperamento  do  escritor,  instaurada  por 

Nascentes, o autor define estilo como a projeção da personalidade do indivíduo por meio dos 

recursos verificáveis na língua. Assere Bueno (op. cit.: 43):

(...) Requer-se que o indivíduo tenha qualidades específicas para dar a essa transformação dos 
elementos da língua em obra também dotada de virtudes excepcionais; que tal atitude em face 
dos fatos da vida seja tal que leve consigo a marca essencial da obra literária, a estética. E 
tudo isto só é possível se o autor tiver personalidade própria. O estilo é, por conseguinte, a  
projeção da personalidade do indivíduo através dos meios oferecidos pelo idioma.  

Nas reflexões de Silveira Bueno, estabelecem-se os traços mais evidentes da influência 

vossleriana, em virtude da qual o estilista brasileiro focaliza a relação entre a subjetividade do 

escritor e o produto literário. Bueno vincula intrinsecamente a criação literária à personalidade 

do indivíduo, a partir da qual se materializariam as utilizações virtuosas da língua.     

Da  influência  preponderante  de  Vossler,  abdica  Isaac  Nicolau  Salum,  que,  em 

Abordagem sintático-estilística de um texto, apresenta seu método de análise estilística, em 

cuja constituição se evidencia o fundamento estruturalista. Ao apresentá-lo, o autor explicita a 

focalização concedida ao enunciado, cuja estrutura é perscrutada nos níveis frásico e sonoro. 

Salum (1971: 3) expõe, ainda, as fases nas quais se divide sua análise estilística do texto:

Meu método recebeu contribuições de vários lados: parte dos diagramas de Reed and Kellog, 
mas  ignora  os  problemas  da  oração  simples,  salvo  os  casos  de  elipses  reais,  aposições,  
justaposições, repetições e coordenações. Êsses fatos são postos em destaque. Também atenta 
ao  mesmo  tempo  para  a  estrutura  do  enunciado  e  do  período,  para  a  significação  dos  
segmentos que se opõem ou se alinham paralelamente, para os dados do ritmo, e para os  
processos retóricos ou estilísticos que o exame da estrutura destacar.
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O  processo  consta  de  três  fases:  a)  desfrasamento,  isto  é,  decomposição  do  texto  em  
segmentos  oracionais;  b)  recomposição,  isto  é,  recuperação  da  unidade  perdida  com  a  
fragmentação; c) esquematização, reflexão crítica sôbre o texto esquematizado. 

No  método  de  análise  do  autor,  percebe-se  uma  comunhão  de  parâmetros 

epistemológicos.  Ao  mesmo  tempo  em  que  adota  o  princípio  vossleriano  de  captar  as 

virtuosidades  do  texto  literário,  Salum  dirige  seu  olhar  investigativo  aos  componentes 

sintáticos  do  texto,  procedimento  inerente  à  velha  análise  gramatical.  Dentro  desse 

direcionamento, integra ao exame da estrutura do texto as proposições de Reed and Kellog, 

em cujos diagramas se confere um caráter quase lógico-matemático à investigação linguística. 

Restabelecendo a unilateralidade à qual renunciou Salum, Raúl Castagnino institui um 

laço indissolúvel entre a investigação estilística e a análise literária. Nessa análise, segundo 

afirma o autor na obra  Análise literária,  deve concentrar-se a Estilística, para adquirir um 

caráter autenticamente científico. Castagnino (1971: 27-28) assevera que a solidez científica 

da Estilística adviria da integração de disciplinas variadas, procedimento intrínseco à análise 

literária:

(...)  sempre  fica,  na  percepção,  apreciação  e  quantificação  (se  fôsse  possível)  dos  fatos  
estilísticos, um insubordinável lastro de individualidade no analista –– cultura, sensibilidade, 
informação, idade, experiência vital etc. –– que diminui o caráter científico da disciplina.
(...)
Não obstante, na medida em que a estilística se veja como uma integração de disciplinas  
diversas,  poderá  aproximar-se  em  maior  grau  dêsse  caráter  científico.  E  sobretudo  ––  
quando se trabalha com textos  –– a análise literária, como leito ao qual afluem tôdas essas  
disciplinas,  é  a  aproximação sistemática  ––  e  por  isso  talvez  mais  científica  ––  do  mar  
proceloso da Estilística. 

A interface investigação estilística X análise literária  é consumada quando o autor 

atribui a qualificação de ciência da literatura à Estilística. Além de vincular a cientificidade  

da Estilística a uma prática interdisciplinar inerente à análise literária, Castagnino (op. cit.: 
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40-41) demonstra considerar a investigação estilística um meio de se coroar o conhecimento 

da obra literária:

Diante da obra literária, a Estilística, como ciência da literatura, atua integralmente não só  
porque atende  e  procura  desentranhar  todos  êsses  fatôres  no  familiar,  no  estético,  no  
psicológico,  no  social  etc.,  mas  também  porque,  necessàriamente,  assimila  os  dados  
proporcionados pelos ramos concorrentes: Crítica, História, Preceituário. 
Como disciplina de coroamento na compreensão e conhecimento da obra literária –– e talvez 
daí para generalizações mais amplas e até extraliterárias –– a Estilística pressupõe uma tarefa 
de progressivo desbaste e penetração no texto (...).

De maneira mais moderada, em A estilística,  Pierre Guiraud instaura uma associação 

entre  a  investigação  estilística  e  a  análise  literária,  destacando  a  atenção  dirigida  pelos 

escritores e pelos leitores à questão do  estilo.  Embora reconheça a existência de diversos 

padrões  estilísticos  – a  partir  dos  quais  se  configuram diferentes  tipos  de  texto,  como o 

anúncio  publicitário  e  a  palestra  radiofônica  –  Guiraud  (1973:  150-151)  concentra  suas 

reflexões no texto literário:

Desde há cinqüenta  anos,  todos os  grandes  escritores  de  língua  francesa  se  interessaram  
diretamente  pelos  problemas  do  idioma;  Proust,  Gide,  Claudel  e  sobretudo  Valéry,  
praticaram uma crítica do estilo.  
(...)
Em todos os campos, (...) das  Demoiselles d'Avignon  aos cartazes de publicidade, tudo nos  
impõe o problema das relações necessárias entre uma forma e uma função.

 (...) as crônicas de Berger sôbre o estilo ao  microscópio,  ou  as  palestras  radiofônicas  de  
Dudan, não esquecendo os inúmeros  pastiches, atestam de modo suficiente o interêsse do  
público pelas questões de estilo. [grifos do autor]

Em Estilística estrutural, Michael Riffaterre busca enquadrar a investigação estilística 

no âmbito  de atuação do linguista.  O autor  preconiza que no texto literário  se focalize a 

diferença específica, cujo revestimento estético teria afastado a Estilística dos procedimentos 

genuinamente linguísticos, aproximando-a da análise literária. Explana Riffaterre (1973: 110-

111): 
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Os julgamentos de valor suscitados por todo enunciado literário, seus aspectos estéticos e  
afetivos,  permaneceram  por  muito  tempo  fora  do  domínio  do  lingüista,  devido  à  sua  
aparente subjetividade e variabilidade segundo as épocas e as modas. A conseqüência de tal 
estado de espírito  é que os  estudos de  obras  literárias  se limitavam apenas  a compilar  a  
gramática e o léxico do autor, a obra de arte era tratada em bloco como um idioleto corrente e 
a diferença específica que aos olhos do leitor lhe emprestava valor estético escapava à análise. 

Como se evidencia no título de sua obra, o autor baseia suas orientações de análise 

estilística  nas  proposições  estruturalistas.  A  fim  de  eximir  a  investigação  estilística  de 

subjetividades, o teórico recomenda que se exponham os caracteres formais da composição 

literária,  alcançando-se,  assim,  as  particularidades  estruturais  que  produzem  um  efeito 

estético no leitor. Riffaterre (op. cit.: 112-113) não exclui termos como intenção estética do 

campo de investigação estilística, porém, integra-os a um criterioso processo de descrição da 

estrutura estilística: 

[Procede-se assim:] o lingüista limita-se a descrever os caracteres formais de cada segmento 
do discurso que provocou uma reação por parte do leitor (...). Se o lingüista descobrir neste 
ponto preciso uma particularidade de estrutura, terá o direito não de afirmar a exatidão da  
avaliação estética, mas de dizer que o comportamento do leitor era motivado. (...)
Assim, palavras como  valor,  intenção estética,  longe de serem proibidas ao lingüista  que  
analisa  um estilo,  pertencem-lhe,  mas  a  título  de  sinais:  a  anomalia  da  seqüência  verbal  
indicada pelas reações do leitor tem a possibilidade de ser um elemento da estrutura estilística. 
[grifos do autor]

Dessa  descrição  se  incumbe  Chaves  de  Melo,  atribuindo  um  caráter  próprio  à 

investigação  estilística,  dissociado  da  análise  literária.  Embora  estabeleça  tal  dissociação, 

Melo concentra suas elucubrações estilísticas no Belo literário, a partir  do qual o filólogo 

institui  um  ideal  linguístico.  Da  instauração  desse  ideal,  originam-se  os  aspectos 

prescritivistas de Ensaio de estilística da língua portuguesa. 
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2.2) Entre o belo e o correto: sendas prescritivas na obra

a) A manutenção do ideal de língua

Já  no  prefácio  de  EELP,  o  autor  manifesta  a  intenção  de  contribuir  para  que  se 

restabeleça a apreciação do Belo literário:

Anima-nos o amor da língua e a teimosa convicção de que passará a presente borrasca e de 
que homens e mulheres voltarão a apreciar o belo literário, realizado com boa técnica, com 
preparo, meditação e studium, numa forma lingüística apurada, inteligível e permanente. Com 
Manuel Bandeira (falando a Camões), estou certo de que

Não morrerá, sem poetas nem soldados,
A língua em que cantaste rudemente
As armas e os barões assinalados!    

 [grifo do autor]   
(EELP, 7)

No fragmento acima, Melo incorpora o discurso de Manuel Bandeira ao seu próprio 

discurso, por intermédio da citação, recurso por meio do qual se corrobora que o discurso é 

um lugar de trocas enunciativas, conforme expõe Fiorin (2004: 45):     

Se um discurso cita outro discurso, ele não é um sistema fechado em si mesmo, mas é um 
lugar de trocas enunciativas, em que a história pode inscrever-se, uma vez que é um espaço 
conflitual e heterogêneo ou um espaço de reprodução. Um discurso pode aceitar, implícita  
ou  explicitamente,  outro  discurso,  pode  rejeitá-lo,  pode  repeti-lo  num  tom  irônico  ou  
reverente.  Por  isso  é  que  o  discurso  é  o  espaço  da  reprodução,  do  conflito  ou  da  
heterogeneidade. [grifo do autor]

Mantêm-se, portanto, as citações de fragmentos dos clássicos – procedimento utilizado 

pelo filólogo desde a elaboração de A língua do Brasil  – para alicerçar a exposição do Belo 

literário, cuja produção o autor associa a um uso específico da linguagem. Nesse uso, segundo 

Melo,  predomina a  criatividade  do escritor,  demonstrada por  meio do estabelecimento  de 

inventividades linguísticas:     
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O uso da linguagem ordenado à produção do Belo, como meio ou como fim, coloca-se em 
pauta  muito  diversa,  exigindo  o  concurso  da  imaginação,  da  inventiva,  de  um  ritmo  
diferente, de sutilezas, de provocações, de surpresas, tudo outrora catalogado sob o nome de 
figuras,  depois  de  rigorosamente  descritos  e  caracterizados  os  diversos  gêneros  e  
subgêneros. [grifo do autor]    

(EELP, 18)

Na  descrição  do  Belo  literário,  o  autor  arraiga  a  sistematização  dos  recursos  

expressivos da língua, como se evidencia no excerto abaixo:

A rigorosa observação dos atos de fala, a diligente análise dos textos, sobretudo poéticos, o 
apuro  da  sensibilidade  para  o  Belo  literário  levam  à  descoberta,  aos  repetidos  cotejos  
confirmadores e final catalogação e sistematização dos recursos expressivos da língua. Tarefa 
longa,  árdua,  ímproba,  tantas  vezes  decepcionante,  que  demanda  trabalho  coordenado  e  
convergente de muitos obreiros, mas que precisa ser feita, ou, ao menos, começada.  

(EELP, 22-23)

Desse  modo,  na  análise  da  língua literária,  o  filólogo condensa  a  função da  nova 

disciplina linguística. Do ponto de vista epistemológico de Melo, esse caráter novo provinha 

do instrumental fornecido pela Estilística para se fazer frente às proposições ultrapassadas da 

Linguística pré-saussuriana, empreendida por biologistas e neogramáticos que desconheciam 

os benefícios teórico-metodológicos proporcionados pelo vínculo entre o estudo da língua e as 

ciências humanas. Declara Melo:

A Estilística – dissemo-lo já – veio ocupar o espaço deixado aberto pela morte provisória da 
Retórica. Pretendeu pôr-se ao nível das novas concepções lingüísticas, bastante diversas das 
dos antigos, e apareceu no momento em que tomava corpo a reação contra o biologismo de 
Hovelacque e Max Müller e o mecanicismo dos neogramáticos. Na trilha aberta por Michel 
Bréal e Whitney caminharam Schuchardt e Saussure (...).

(EELP, 20)

b) A língua literária e a demarcação de um objeto de estudo

Na área de análise estilística,  Melo inclui o vínculo entre  “a escolha e a situação  

linguística concreta”. Atente-se ao fragmento seguinte:
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(...) quero acrescentar que pertencerá também à Estilística, além do inventário e interpretação 
dos recursos expressivos-impressivos da língua, a verificação ou a denúncia do ajustamento ou 
desacordo entre a escolha e a situação lingüística concreta.
Certa vez, um amigo, que não me via desde muito, assim se despediu, depois de um rápido e 
efusivo encontro casual na rua: “Um amplexo nos seus próximos”. Claro que nenhum erro  
gramatical  existe na frase,  aliás bem construída e elaborada: o defeito dela é de natureza  
estilística, porque as duas palavras empregadas não quadram à situação. 

(EELP, 25)

Ressalte-se, no entanto, que essa inclusão ocorre apenas no plano  propositivo, pois, 

efetivamente,  o  filólogo  prescinde  da  situação  concreta  em  que  a  fala  se  realiza.  Tal 

prescindência  se  origina  do  sentido  restrito  que  o  termo  estilo  assume  nas  elucubrações 

estilísticas de Melo. O autor destitui a fala do  primor estético  que seria inerente ao estilo, 

descrevendo-a como o espaço da deturpação linguística:

Qualquer fala necessariamente resulta de escolha, mas nem toda fala é estilo. Até que muito 
poucas o são. Desde que demos ao vocábulo sentido rigoroso e estrito. 
A maior parte das pessoas repisa esquemas e sintagmas a que se afez ouvindo-os. Executa os 
atos de fala quase inconscientemente. Tanto que articula mal, funde umas palavras nas outras, 
não estrutura as frases, não respeita contornos semânticos (...). [grifos do autor]    

(EELP, 23)

Assim, percebe-se que, embora atribua à Estilística a função de estudar a relação entre 

a escolha linguística e a situação comunicativa, Melo concentra suas reflexões estilísticas em 

uma escolha: a que se faz presente no texto literário. Essa restrição se demonstra no paralelo 

que o autor estabelece entre os textos escritos e o uso cotidiano da fala, cuja volubilidade é 

apontada  como  justificativa  para  se  excluir  a  manifestação  oral  do  âmbito  de  análise 

estilística:  

(...) enquanto é perfeitamente possível investigar nos textos escritos de uma língua os recursos 
expressivos e sistematizá-los, já se torna dificílima e até irrealizável semelhante proeza com a 
língua  viva,  com  o  uso  cotidiano  e  coloquial  da  fala.  Porque  aqui  os  processos  são  
variadíssimos e,  não raro,  fugidios:  um tipo de olhar,  uma discreta  ou marcada alteração  
fisionômica, uma piscadela (...).
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Meillet chega a ver hipocrisia no desdém manifestado pelos lingüistas em relação à língua  
literária:  o  mesmo  se  poderia  dizer,  mutatis mutandis,  a  propósito  de  uma  suposta  
Estilística só da manifestação oral. [grifos do autor]    

(EELP, 25)

Em  suas  proposições  estilísticas,  ao  contrário  dos  linguistas  aos  quais  se  dirige 

reprovativamente Meillet, Chaves de Melo focaliza a língua literária. Por integrá-la ao cerne 

da investigação estilística, o filólogo verifica uma falha na tessitura epistemológica de Charles 

Bally.

 
b.1) A crítica a Bally

Melo refuta a preterição que Bally destinou à língua literária, privando-a da condição 

de objeto de análise estilística. Fundamentando-se na elaboração intrínseca à língua literária, 

o filólogo contesta essa privação:

[Verifica-se o] empenho anti-racionalista [de Bally] e sua animadversão à língua literária, 
que, sendo pensada, elaborada, refletidamente construída, ficava ipso facto excluída de suas 
indagações pioneiras.
(...)
O que Charles Bally  tem  em  mira  é  a  sistematização dos  meios que  a língua  oferece  ao 
sujeito-falante  para  a  exteriorização  de  suas  ressonâncias  afetivas,  do  acompanhante  
emocional do enunciado. [grifo do autor]

(EELP, 20)

Posteriormente, o autor reitera a crítica a Bally, afirmando que o linguista errou ao 

ignorar o fato de que a  utilização consciente do Belo é um recurso  impressivo.  Assevera 

Melo:

Já  disse  que  Bally,  propondo  a  Estilística  como  ciência  da  expressividade,  ou  como  
sistematização dos recursos  expressivos-impressivos  da língua,  dela  excluiu claramente  a  
feição literária, embora tenha atenuado mais tarde sua posição radical (...).
De  fato,  cometeu  Bally  um erro  grave:  foi  não  ter  em consideração  que  o  Belo  exerce  
irresistível  fascínio  e  que,  portanto,  utilizá-lo  conscientemente  é  recurso  impressivo.  (...)  
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quando o orador, o ensaísta, o romancista, o contista, o poeta busca conscientemente o Belo, 
como meio ou como fim, estão pretendendo envolver, aliciar, conquistar. [grifo do autor]

(EELP, 24-25)

É esse uso consciente do Belo que o filólogo observa nos textos de Rui  Barbosa, 

Alphonsus de Guimaraens, José de Alencar e Gonçalves Dias, entre outros escritores a cuja 

obra se dirigiu o olhar analítico de Melo. Nota-se um ponto de convergência estilística entre 

esses literatos: todos eles, em maior ou menor grau, mantiveram suas escritas próximas da 

norma  lusitana. Dessa  norma, afastou-se o empreendimento estilístico de Guimarães Rosa, 

em cuja produção literária Chaves de Melo identificou violações do sistema da língua.

b.2) Das extravagâncias de Guimarães Rosa

Ao eleger  a  norma literária  tradicional como  o objeto  de  estudo estilístico,  Melo 

exclui a obra rosiana do âmbito exemplar, no qual insere a produção de escritores como Rui 

Barbosa e Gonçalves Dias.

Do ponto de vista do filólogo, a significação das inovações lexicais que peculiarizam a 

ficção  rosiana  se  mantém  circunscrita  a  um  contexto  demasiadamente  específico.  Melo 

assinala que tal circunscrição compromete o estudo da obra de Guimarães Rosa, tornando-a 

estranha ao tratamento científico:

(...) é de notar que muitas e muitas palavras cunhadas [por Guimarães Rosa] não têm suporte 
no  sistema  da  língua,  de  modo  que  carecem  de  expressividade  fora  do  personalíssimo  
contexto,  onde  costuma  dar-se  uma  comunhão  íntima  autor-leitor,  ficando  este  em pura  
admiração e aceitação passiva. Acha bom e bonito, porque foi Rosa quem inventou. Ficaria, 
pois, a expressividade-impressividade fechada no círculo dos amigos, dos iniciados, espécie de 
Rosas-Kreis, existente, evanescente, já obsolescente  e,  de  qualquer  maneira,  estranho  ao  
tratamento e aproveitamento científico. [grifos do autor]  

(EELP, 117)
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Às  inovações  estabelecidas  pelo  escritor  mineiro,  o  filólogo  atribui  um  caráter 

irregular,  separando-as  do  sistema  da  língua.  Ao  exemplificá-las,  o  autor  condena 

explicitamente a redução vocabular que integra o estilo de Rosa:

Exemplifico com a palavra mito, que significaria “fração de minuto, segundos”: “No zuo de 
um minuto mito: briga de beija-flor.” Ora, ninguém pode tirar a seu bel prazer sílabas aos  
vocábulos,  principalmente  a  sílaba  tônica.  Coisa  análoga  se  deveria  dizer  de  namorã,  
“namoradeira”;  abreviã,  “abreviada”;  privo,  “privado,  carente”;  ravo,  “ravinoso”;  
refavas,  “muitas  favas”;  supro,  “supremo”;  vezvez,  “costume,  vezo”; noturnazã,  intensivo  
de “noturna”: “Pior é a surucucu, que passeia longe, noturnazã”. E por aí fora.  [grifos do  
autor] 

(EELP, 118)

Embora  reconheça  a  utilização  de  termos  regionais  e/ou  coloquiais  como  recurso 

literário –  para se reproduzir  fielmente  um determinado meio geográfico ou um contexto 

social específico – Melo observa na escrita rosiana um processo de deformação, a partir do 

qual o ficcionista mineiro viola o sistema linguístico:

Pôr nos diálogos palavras  ou expressões  ou construções  próprias  de uma região,  de uma  
categoria ou de uma classe social dá um ar de autenticidade, de verdade, transporta o ouvinte 
ou leitor para o ambiente.
(...)
Afonso Arinos (...) põe na boca de seus personagens (...) palavras (...) que dão clara impressão 
de reproduzir fielmente o dialeto local. (...)
O mesmo faz, mais intensamente, Valdomiro Silveira, com a gente caipira, e, já deformando, 
por excesso de “artesanato”, como hoje se diz, Guimarães Rosa, que inventa muitas palavras, 
altera muitas outras e freqüentemente rompe o sistema da língua.  

(EELP, 219-220)

As considerações que o filólogo dirige às  criações  de Rosa se  originam da forma 

conservadora  como  o  autor  compreende  a  morfologia.  Esse  modo  hermético  o  leva  a 

qualificá-la  como  o  estrato  linguístico  responsável  pela  manutenção  do  sistema,  da 

estruturação  linguística.  Devido  à  rigidez  morfológica,  segundo  Melo,  a  influência  dos 

elementos indígena e africano no português do Brasil se restringiu a deformações provisórias:
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A morfologia é a parte mais resistente da língua, a mais característica, aquela em que mais 
fortemente se manifesta o sistema, a travação interior, a estrutura.
Refiro-me a  uma língua como o português,  em que os  vocábulos  são clara  e facilmente  
decomponíveis, e as flexões são várias e numerosas (...).
Esta  riqueza  e  essa  firme urdidura  [impediram]  que o tupi  e  as  duas  principais  línguas  
africanas influíssem na morfologia da língua românica no Brasil,  a não ser deformando-a  
provisoriamente, reduzindo-lhe as flexões no uso popular. [grifo do autor]    

(EELP, 115-116)

Em virtude dessa visão hermética da morfologia, o autor reprova as inovações lexicais 

de Guimarães Rosa. A elas, refere-se indiretamente o filólogo ao preconizar que o estudo 

estilístico focalize os recursos existentes na língua,  e não no idioleto  extravagante  de um 

determinado escritor:

Os estudos sugeridos na obra de Drummond, de Guimarães Rosa, de Mário Palmério de –– 
quem sabe! –– Sousândrade e nos simbolistas mais talentosos e convincentes, seriam, com 
certeza, capituláveis na morfologia. (...)
Aqui ou ali, no entanto, devemos ter sempre o cuidado de só focalizar o que esteja ou possa 
estar na língua e não no idioleto, mais ou menos extravagante, do autor X ou Y. [grifo do 
autor]   

(EELP, 118) 

c) A boa pronúncia

No capítulo denominado “A elocução”, Melo expõe que não se havia estabelecido, 

àquela altura,  a pronúncia-padrão brasileira.  Nessa exposição do autor,  faz-se referência à 

perda do prestígio do qual desfrutava a cidade do Rio de Janeiro (então capital da República, 

além de polo dos estudos filológicos no Brasil) na ocasião em que se realizouo Congresso da 

Língua Nacional Cantada: 

No Brasil ainda não se estabeleceu a pronúncia-padrão. Em duas ocasiões  –– Congresso de 
Língua Nacional Cantada, S. Paulo, 1937, e Primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada 
no Teatro, Salvador, 1956 –– foi sugerida a feição carioca como ponto-de-referência e modelo.
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Acontece que tal pronúncia nunca foi estudada cabalmente de maneira acessível, e o Rio de 
Janeiro deixou de ser a capital do Brasil, perdendo assim seus títulos de paradigma. 

(EELP, 91)

Nota-se,  portanto,  que  a  busca  da  pronúncia-padrão  –  que  se  estabelecera 

paralelamente à profusão de estudos dirigidos ao português do Brasil – ainda se inscrevia no 

panorama do advento da nova ciência, constituindo um procedimento alheio aos propósitos de 

uma disciplina linguística voltada para o texto literário.      

Em seguida, o filólogo enumera as diretrizes para uma boa pronúncia:

A boa pronúncia supõe: 1. clara e adequada emissão das vogais; 2. nítida e exata articulação 
das  consoantes;  3.  bem  feita  ligação  entre  os  vocábulos;  4.  acertada  distribuição  dos  
acentos musicais.

(EELP, 91)

Deixando-se nortear por essa noção de  boa  pronúncia,  Melo recomenda que sejam 

aliviados os traços fonéticos da região centro-leste, como a articulação retroflexa do /r/ pós- 

-vocálico: 

É necessário aliviar a pronúncia do centro-leste de suas marcas locais, como, por exemplo, o 
|r| pós-vocálico retroverso da zona caipira, o tratamento de |w| dado ao |l| final (v. g., sów, em 
vez de sol; carretéw, em vez de carretel; miwiquinhentos, em vez de mi-liquinhentos: 1500). 
[grifos do autor] 

(EELP, 91)

Ao efetivar tal recomendação, o filólogo restabelece a postura prescritiva que já se 

apresentara na  Gramática Fundamental da Língua Portuguesa, obra em que Melo reprova 

algumas pronúncias típicas do português do Brasil. Verifica-se tal reprovação no fragmento 

acima,  no  qual  se  mencionam  dois  fatos  fonéticos  que  integram a  variante  brasileira:  o 

emprego do /r/ retroflexo e a conversão do /l/ em /ω/. Deste modo, os dados dialetais reunidos 

em A língua do Brasil são obliterados em defesa de um ideal de pronúncia.     
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d) A Gramática na Estilística

No referido  capítulo,  instauram-se  recomendações  para  se  efetivar  corretamente  a 

elocução. Tais indicações já haviam sido estabelecidas na Gramática fundamental da língua  

portuguesa.  Deste  modo,  em  Ensaio  de  estilística  da  língua  portuguesa,  institui-se 

praticamente  uma  transcrição  de  excertos  da  gramática  produzida  por  Chaves  de  Melo, 

realizando-se, inclusive, a transferência de exemplos da Gramática para o Ensaio.

A  fim  de  se  comprovar  a  transcrição  mencionada,  proceder-se-á  a  um  cotejo  de 

fragmentos da produção gramatical e do compêndio estilístico de Melo. Essa comparação será 

dividida  em  conformidade  com  as  recomendações  instauradas  no  capítulo  em  análise, 

propulsionadas pelo objetivo – mantido por Melo, em meio ao cumprimento dos desígnios 

epistemológicos da nova ciência – de se estabelecer uma pronúncia-padrão brasileira.

1. Evitação do suarabácti

Os grupos e encontros consonânticos devem pronunciar-se leve e ràpidamente, evitando-se  
assim  a  inserção  de  vogal  de  apoio  (suarabácti):  absoluto  (e  não  “abissoluto”  ou  
“abissolutamente”),  técnico  (e  não  “téquinico”),  ritmo  (e  não  “rítimo”),  ritmar (e  não  
ritimar),  ritmo,  ritmas (vb.)  (e  não  “ritimo”,  “ritimas”),  indignar-se, indigno-me (e  não  
“indiguinar-se”, “indiguino-me”), intelectual (e não “intelequitual”) (...). [grifos do autor] 

(GFLP, 59)

(...) Evitar o suarabácti, que na poesia acrescentará, sem razão estilística, sílabas ao verso.  
Então,  dir-se-á  advogado, subtrair, absoluto, absolutamente, ritmo, ritmar, Edgar, fixar, 
anexo, intelectual e outras assim, com tênue prepositiva nos encontros consonânticos, e não: 
adevogado,  subitrair,  abissoluto,  rítimo,  ritimar,  Edegar,  fiquissar,  anéquisso,  intelequitual.  
[grifos do autor]  

(EELP, 91-92)

2. Manutenção da sílaba subtônica nos advérbios em -mente 

Cuidado também merece a correta posição do acento secundário, notadamente em vocábulos 
formados com o sufixo -mente. Neste caso, a subtônica corresponde sempre à tônica da forma 
primitiva:

sábia sàbiamente
tardia tardiamente (subtôn.i)
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súbita sùbitamente
[grifos do autor] 

(GFLP, 61)

Também nos advérbios em -mente, se há de ter cuidado em manter a subtônica onde estava 
antes a tônica: tardìamênte, definitìvamênte, e não tàrdiamente, defìnitivamente, como tantas 
vezes se ouve. [grifos do autor] 

(EELP, 92)

3. Pronúncia nítida das sílabas postônicas dos vocábulos proparoxítonos

Pronunciem-se claramente as sílabas póstônicas, mormente nos proparoxítonos: rápido (e não 
“rápdu”),  Petrópolis  (e  não  “Petróps”),  elétrico (e  não  “elétcu”),  legítimo  (e  não  
“legítm”), etc. [grifos do autor]  

(GFLP, 59)

Deve-se prestar atenção às sílabas pós-tônicas dos proparoxítonos (ou esdrúxulos), porque a 
tendência brasileira é para escurecê-las. Assim, dizer lá-gri-ma, rá-pi-do, Petró-po-lis, elé-tri-
-co, legí-ti-mo, e não: lágma, rápdo, Petróps, elétco, legítm. [grifos do autor] 

(EELP, 92)

4. Não-obliteração das últimas palavras da frase 

Falando,  principalmente  em  público,  atente-se  bem  para  não  escurecer  o  fim  da  frase,  
“engolir” as palavras últimas (...). 
O escurecimento das palavras finais da oração traz como conseqüência imediata,  como é  
natural, a ininteligência. Um professor ou um orador não são compreendidos da terceira ou da 
quinta fila em diante, exatamente porque amortecem os finais de oração. Às vezes falam alto, 
e até gritam, e de nada adianta. Muito mais eficiente será empostar a voz, articular claramente 
e pronunciar tudo. [grifo do autor]    

(GFLP, 59-60)

Falando, principalmente em público, atente-se bem para não apagar o fim da frase, a última 
oração do período,  a  apódose,  “engolindo”  as  palavras  últimas  (...).  A desproporcionada  
atenuação das palavras finais do período traz como conseqüência imediata a ininteligência.  
Um professor, um orador não são compreendidos da terceira ou da quinta fila em diante,  
exatamente porque amortecem partes essenciais. Às vezes falam alto, e até gritam, e de nada 
lhes serve.  Muito mais eficaz será empostar  a voz, articular claramente,  pronunciar tudo.  
[grifo do autor]    

(EELP, 92)
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3)  A  Estilística  de  Chaves  de  Melo  e  a  de  Mattoso  Câmara  Jr.:  dessemelhanças 
epistemológicas
3.1) O projeto estético-norteador de Melo

a) A resistência à exacerbação teórica intrínseca à modernidade 

Ao dissertar sobre o método estilístico, o autor demonstra não aderir à nomenclatura 

na qual  se baseavam as  investigações  científicas  àquela altura.  Nessa  nova  nomenclatura, 

segundo o autor, verificar-se-ia um hermetismo que estaria prejudicando a compreensão dos 

produtos científicos. Assevera Melo:

(...) Um conceito, uma perspectiva, uma conclusão pode ser novíssima e, não obstante, estar 
errada, e muitas coisas antigas são certas. (...) Tudo fica no provisório, e os investigadores se 
afanam em exibir uma erudição caudalosa, em mostrar-se a par do conteúdo dos livros ainda 
não  publicados,  em  dez  ou  doze  línguas,  para  brilharem  um  minuto  e  logo  serem  
ultrapassados. Noutras palavras: tende-se a substituir a cultura pela erudição e a tomar como 
critério  do  momentaneamente  certo,  ou  “válido”,  a  moda.  Sob  a  roupagem  de  uma  
nomenclatura  complicada,  pedante  e  não  raro  esotérica,  fazem-se  sistematizações  muito  
minuciosas, mas extrínsecas e quantitativas, muita vez repetindo, com novos nomes e nova 
distribuição, conceitos e classificações anteriores. [grifos do autor]

(EELP, 43-44)

Do  ponto  de  vista  do  autor,  como  se  evidencia  no  fragmento  acima,  a  nova  

nomenclatura recobriria um excesso teórico, a partir do qual a verdade epistemológica estaria 

cedendo lugar a sistematizações repetitivas e aos frutos de uma erudição vazia.

Na  concepção  de  excesso  teórico  estabelecida  por  Melo,  revela-se  um  senso  

conservador que já se havia manifestado no ensaio Origem, formação e aspectos da cultura  

brasileira, publicado em 1974. Nessa obra, o filólogo identifica uma crise no âmbito cultural 

brasileiro, a qual estaria arraigada no repúdio do passado:

Um povo  desenraizado  é  um povo disponível  para  qualquer  aventura,  inclusive  suicida,  
exactamente como um homem sem tradição de família, sem um sobrenome a zelar, é presa  
fácil de convite ou solicitação ao crime. 
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(...)  um aspecto grave (...) da crise da cultura brasileira é o esquecimento e o repúdio do  
passado. O nosso <<momento histórico>> (que já vimos ser um dos factores culturais) se  
caracteriza por esse duplo esforço sistemático e seriado: olvido e execração do pretérito.

(OFACB, 225-226)   

b) A concepção da língua literária como escopo estilístico

É na análise  do texto  literário  que o autor  concentra  a  função da Estilística,  cujo 

encaminhamento metodológico o filólogo assenta na busca de resposta a duas perguntas. Tais 

interrogações, estabelecidas por Marouzeau, originam-se da focalização destinada ao produtor 

e ao receptor do texto literário. Assinala Melo:

A Estilística progredirá na medida em que se fizerem boas análises de textos (...).
Marouzeau sugere um método, que pode parecer muito empírico e muito pouco científico, em 
todo caso nada pedante, mas que, na realidade, é indiscutivelmente fecundo. Consiste em,  
diante do fato, diante da escolha da variante, procurar resposta para estas duas perguntas:

Qual foi a intenção do autor?
Qual será a impressão do destinatário? [grifo do autor] 

(EELP, 48)

A partir dessa focalização, instaura-se um levantamento das propriedades linguísticas 

às quais recorre o autor para causar uma  impressão estética  no leitor do texto literário. Ao 

realizar tal arrolamento, Melo descreve as qualidades físicas do som:  

Considerando sobretudo as vogais, temos que os fonemas e alofones se marcam pela
duração
altura
intensidade
timbre.

O timbre é o que individualiza  o  som, e resulta  da combinação  do fundamental  com os  
harmônicos. A altura depende do número de vibrações por segundo, medidas em períodos.  
A intensidade resulta do maior ou menor afastamento do vibrador em relação a seu ponto de 
repouso. A duração, como é óbvio, exprime o tempo em que o corpo se manteve vibrando.  
[grifos do autor]

(EELP, 57)
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O filólogo ressalta  que os  poetas  se  utilizam de tais  qualidades  sem sequer  terem 

conhecimento delas, deixando-se conduzir pela intuição artística. A fim de exemplificar essa 

utilização, Melo cita uma estrofe do poema “Camões”, de Almeida Garret: 

(...) logo nos cinco primeiros versos, [Garret utiliza-se] da dupla pronúncia [de saudade] –– 
trissilábica ou tetrassilábica –– para um excelente efeito expressivo-impressivo:

Saudade! gosto amargo de infelizes,
Delicioso pungir de acerbo espinho,
Que me estás repassando o íntimo peito
Com dor que os seios d'alma dilacera,
–– Mas dor que tem prazeres; –– Saüdade!

(...)
É altamente provável que os grandes manejadores da língua desconheçam as tais qualidades 
físicas do som (...). Não importa! Agem intuitivamente, pelo instinto de beleza de que fala 
Baudelaire. [grifos do autor]

(EELP, 58-59)

Para o autor, nos recursos sonoros e sintáticos se fundamenta a língua literária, cujos 

elementos formais e estruturais são o objeto de análise estilística. Ao tratar especificamente 

do estrato sintático, o filólogo estabelece uma abordagem norteadora, na qual se focaliza a 

boa sintaxe dos literatos. No tópico destinado à frase organizada, Melo expõe que a solução 

do problema das ambiguidades frásicas está em se pontuar bem, tendo-se como parâmetro os 

períodos  elaborados  pelos  escritores  de  categoria.  Embora  os  adote  como  paradigma 

estilístico, o autor aponta a subjetividade inerente às construções periódicas dos escritores:  

(...) a solução do problema está em que se pontue bem, coisa rara, inclusive em escritores de 
categoria. 
(...) num período gráfico, podem existir dois ou mais períodos lingüísticos, isto é, dois ou  
três “conjuntos frasais terminados por uma pausa conclusa”.
A extensão do período depende do gosto de cada falante ou escritor, do gênero literário, dos 
hábitos e normas consuetudinárias desta época ou daquela escola. [grifo do autor]

(EELP, 135)   
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A Estilística de Chaves de Melo se encontra arraigada no psicoidealismo vossleriano 

e, em virtude disso, concentra-se na descrição dos recursos empregados pelos escritores para 

consumar a beleza da língua. Nesse sentido, diferencia-se da Estilística de Mattoso Câmara, 

que assimila  efetivamente  as proposições  estruturalistas,  direcionando-as para o estudo da 

vontade do falante.   

 

3.2) O investigativismo apurado de Câmara Jr.  

a) A ampliação do campo de estudo estilístico

O  linguista  apurou  o  caráter  investigativo  da  Estilística  desenvolvida  no  Brasil, 

situando-a  para  além  do  âmbito  da  análise  literária.  A  partir  da  explicitação  de  que  a 

investigação estilística pode concentrar-se tanto num sujeito falante quanto num escritor de 

destaque,  Câmara  Jr.  (1978a:  22-23)  amplia  o  campo  de  estudo  estilístico,  chegando, 

inclusive, a qualificar a gíria como um objeto de análise estilística:

Visando à pesquisa da personalidade lingüística, podemos fazer a estilística de um sujeito  
falante especialmente dotado, e, no âmbito literário, concentrarmo-nos num poeta ou num  
prosador  de  nota.  Dada,  por  outro  lado,  a  circunstância  de  que  o  estilo  tende  a  ser  um  
denominador comum de um grupo humano coeso, podemos no mesmo sentido tratar de uma  
época, ou de uma escola literária,  ou de uma classe social,  ou investigar uma gíria,  quer  
entendida como um calão de malfeitores, onde se exteriorizam recalques e impulsos afetivos, 
quer ainda, lato-sensu, como um estilo popular coletivo. [grifo do autor]  

No  fragmento  acima,  o  linguista  estabelece  um  rompimento  decisivo  com  o 

psicoidealismo  de  Vossler,  pois  anula  a  noção  de  usuário-padrão  da  língua,  que  seria 

referente, nas proposições do teórico alemão, à figura do escritor. 

Além de anular a hegemonia da língua literária como objeto de estudo estilístico, o 

autor  toma outra  atitude que  diverge da  postura  científica  de  Melo:  utilizar-se  de noções 

teóricas  recentes  àquela  altura.  Tais  noções  se  mantêm  agregadas  numa  esfera  de 

investigação: a perscrutação do desempenho volitivo do falante. 
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Essa atenção dirigida à vontade do falante comum tem suas raízes no pensamento de 

Charles Bally, que direcionou o foco estilístico para outros objetos, além do texto literário 

(razão por que foi alvo de críticas de Melo). Afirma Bally (1941: 123):

La afectividad es la manifestación natural y espontánea de las formas subjetivas de nuestro  
pensamiento: está indisolublemente ligada a nuestras sensaciones vitales, a nuestros deseos,  
a nuestras voliciones, a nuestros juicios de valor. La afectividad es –– lo que viene a ser lo 
mismo –– la señal exterior del interés personal que sentimos por la realidad.  

  
Por esse olhar analítico sobre a afetividade e os anseios do indivíduo comum, opta o 

linguista  brasileiro,  determinando-se  a  arrolar  traços  estilísticos  arraigados  na  vontade  do 

falante do português. A fim de iniciar tal arrolamento, Câmara Jr. (op. cit.: 30-31) disserta 

sobre os tipos de altura, relacionando-os a manifestações volitivas do usuário da língua:

[Há]  uma  distinção  fundamental  entre   altura  ascendente,  altura descendente e altura  
ascendente-descendente nesse quadro expressivo.
A primeira tende a caracterizar a função do apelo: marca o intento de atuar sobre o próximo, 
ou, noutros termos, de fazermo-nos obedecer. (...)
[A]  altura  descendente  participa,  complementarmente,  até  certo  ponto,  do  apelo  num  
sentido negativo: revela a ausência da vontade, ou melhor, o desânimo de fazê-la valer. A  
altura  ascendente-descendente,  ao contrário,  é  o  acento  da  mera  expressão  emotiva,  sem  
interferência de outra ordem funcional. 

O olhar analítico dirigido pelo autor aos elementos fonológicos provém da assimilação 

de  proposições  estruturalistas,  entre  as  quais  se  incluem  as  de  Bally  (1944:  318),  cujas 

reflexões se concentram, frequentemente, no estrato fonológico da língua: 

Si  les  tendances  grammaticales  d'une  langue  ont  leur  contrepartie  dans  son  système  
phonologique, on doit s'attendre à ce qu'en français les groupes de signes aient une grande  
cohésion phonique et que les sémantèmes qui y figurent soient mal délimités dans la molécule, 
sans y être complètement noyés cependant (...).

Mantendo  seu  olhar  investigativo  no  âmbito  fonológico,  o  linguista  brasileiro 

direciona  sua  análise  para  a  acentuação  intensiva,  expondo  a  conversão  de  uma  sílaba 
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subtônica  em tônica.  Câmara  Jr.  (op.  cit.:  33)  assinala  que,  na  cadeia  sintagmática,  essa 

transformação consiste numa inversão do ritmo acentual progressivo: 

(...) a estilística fônica tem duas brechas para atuar no âmbito da acentuação intensiva. De um 
lado, pode dar tonicidade a uma partícula átona, em que se concentra a emoção ou o impulso 
volitivo:  “Venha para aqui”,  com a preposição pronunciada /pára/  de /a/  tônico e aberto,  
carreando um apelo incisivo.  De outro  lado,  pode elevar  a tônica  plena uma sílaba feita  
subtônica pela sua posição no sintagma: “Um belo livro!”, com a força de emissão de be- em 
predomínio sobre a de li- numa inversão do ritmo acentual progressivo. [grifos do autor] 

Ainda no campo da análise fonológica,  o linguista  demonstra o cunho enfático da 

pronúncia do /b/ na construção interjetiva “Ora bolas!”. Descreve Câmara Jr. (op. cit.: 36):

Nas  consoantes  plosivas,  de  maneira  geral,  é  um  traço  estilístico  o  aumento  da  força  
articulatória. A impaciência nervosa pode revelar-se, por exemplo, no /b/ da exclamação –  
“Ora bolas!” por uma pressão labial maior e um abrimento mais brusco, que acarreta até um 
leve  sopro  ou  aspiração.  Assim,  dentro  da  estilística  fônica,  podemos  falar,  para  o  
português, numa espécie de plosiva enfática. 

  

Ao principiar sua incursão pela área lexical, o autor focaliza o uso de estrangeirismos. 

Câmara Jr.  (op.  cit.:  56) explicita  a  importância  do revestimento afetivo de um vocábulo 

estrangeiro para que esse,  no uso da língua,  divida  espaço com um termo vernáculo que 

possua o mesmo significado:

(...) O critério gramatical de só usar um termo estrangeiro quando falta um vernáculo com a 
mesma exata accepção, é inoperante do ponto de vista estilístico.
É inútil,  por  exemplo,  reclamar  contra  o  emprego de  big  no estilo  dos  nossos  anúncios  
comerciais.  A palavra traz em si aquela sensação da grandeza material  que adere à nossa  
concepção das coisas norte-americanas, e o comerciante experimentado bem sabe que o apelo 
por meio dela tocará mais fundo na alma do público. 

As investigações lexicais do linguista brasileiro se mantêm arraigadas nas proposições 

estruturalistas de Louis Hjelmslev. O teórico dinamarquês fundamentou a análise lexical na 
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observação minuciosa dos componentes vocabulares e de seus significados, a partir da qual se 

depreenderiam categorias formais. Assevera Hjelmslev (1976: 207):     

Las categorias funcionales constituyen, pues, sin duda, el dominio em el que nuestra hipótesis 
será sobre todo puesta a prueba. Estamos persuadidos de que, tanto em este dominio como em 
los otros, es posible lograr detectar categorías formales provistas de un contenido significativo, 
si se decide uno a seguir el procedimiento que hemos indicado: tomar como punto de partida 
las expresiones y buscar sus significaciones. 

Norteado pelo propósito de efetivar essa observação minuciosa, o linguista brasileiro 

volta-se para os sufixos, afirmando que o caráter mórfico desses elementos se sobrepõe ao 

semântico.  Câmara Jr. (op. cit.:  61) aprofunda tal análise ao perscrutar o sufixo  -ice,  cuja 

carga semântica de depreciação se patenteia em determinados vocábulos:

(...) Como elementos de formação vocabular, que essencialmente são, a sua posição no interior 
do sistema lingüístico é muito mais mórfica do que semântica: servem o mais das vezes, antes 
de tudo,  para  transpor  um radical  de uma categoria de palavras  para outra,  e  apenas um  
pequeno número deles (...).
Essa vacuidade nocional facilita o fenômeno da saturação afetiva, e faz de muitos sufixos  
portugueses uma série de vigorosos elementos estilísticos. Haja vista o sufixo -ice, que (...)  
envolve  a  informação  em  repugnância  e  desprezo,  por  meio  de  vocábulos  dos  mais  
“carregados”, como modernice, bacharelice, gramatiquice. [grifos do autor]

A perscrutação dirigida aos sufixos incide, posteriormente, sobre -óide. O autor expõe 

que  esse  afixo,  originário  da  terminologia  científica,  passou  a  assumir  diversos  matizes 

semânticos, enfeixados pela noção de subestimação zombeteira. Explana Câmara Jr. (op. cit.: 

62):

(...) Assim, um sufixo -óide, usado em terminologia científica para indicar numa dada coisa 
forma aproximada  de  uma  figura  geométrica  (esferóide,  helicóide)  ou  de  um protótipo  
(antropóide),  associa-se  com  a  idéia  de  frustração  e  passa  a  ter  uma  tonalidade  de  
comiseração  zombeteira  em  molóide  (homem  sem  aptidão  para  exercícios  físicos),  
zebróide,  em  que  não  há  a  agressividade  da  metáfora  zebra,  caprichóide  (desenhista  
esforçado mas desajeitado), cretinóide (rapaz tolamente exibicionista). [grifos do autor] 
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No plano sintático, o linguista dirige seu olhar analítico à ocorrência da próclise. Ao 

investigar a linguagem cotidiana, Câmara Jr. (op. cit.: 68) elucida que na frase imperativa o 

uso da próclise sobreleva estilisticamente o próprio indivíduo, numa ratificação da vontade do 

falante:

Ora, a partícula, mantendo a sua individualidade em próclise (como sucede analogamente com 
as preposições e as conjunções), oferece as possibilidades mais inesperadas (...). 
Não é por acaso que, na linguagem cotidiana, a próclise é de regra com a partícula me em frase 
imperativa: “Me dá isso!”. É que assim se consegue pôr estilisticamente em realce a própria 
pessoa, numa afirmação da tensão psíquica e da vontade. [grifo do autor] 

Ainda na esfera da linguagem cotidiana, o autor concentra sua análise nas diferentes 

formas de tratamento. Câmara Jr. (op. cit.: 72) destaca o fato de que essas formas variam de 

acordo com a atitude psíquica assumida pelo emissor diante do receptor, como se evidencia 

no ambiente familiar:   

Pode-se    chegar   a    um     resultado   absurdo,   por  exemplo,   quando   se   exige    das    
crianças uma absoluta coerência no tratamento em meio à riqueza de tipos de referência à  
segunda pessoa do discurso que se nos apresentam em português. A mudança da forma de  
tratamento é conseqüência natural de uma mudança de atitude psíquica diante do próximo, e 
pais  e  mães,  no  ambiente  familiar,  dão-lhes  espontaneamente  o  modelo  justo,  ao  ralhar  
severamente com o seu bebê, que esperneia ou ensaia um tapa: “Não, senhor, não quero isso!”. 

b) O aprofundamento do olhar analítico destinado à obra literária

O linguista prossegue sua análise das formas de tratamento, direcionando-a para a obra 

machadiana.  Ao realizar  esse direcionamento,  Câmara Jr.  (op.  cit.:  72) aprofunda o olhar 

investigativo  sobre  o  texto  literário,  ao  qual  destina  uma  perscrutação  que  excede  a 

abordagem formal-estrutural de Melo e atinge o nível discursivo da tessitura narrativa: 



201

É,  por  exemplo,  pela  variação  do  tratamento  (...)  que  Machado  de  Assis  frisa  os  tons  
cambiantes de suas atitudes para com o leitor, nas contínuas referências que lhe faz no correr 
de suas narrativas.
(...) na história do D. Casmurro, feita em tom de confidência, que o estilo sóbrio do escritor 
nos  apresenta  à maneira  de  uma conversação  íntima,  o  leitor  é o  ouvinte  concretamente  
visualizado, a quem pelo tratamento de tu  Bento Santiago aproxima emocionalmente de si;  
não  obstante,  aparece  um  tratamento  de  3ª  pessoa,  que  por  contraste  assinala  um  
distanciamento momentâneo:

“Abane a cabeça, leitor; faça todos os gestos da incredulidade. Chegue a deitar 
fora este livro, se o tédio já não o obrigou a isso antes”43.

Nas observações dirigidas pelo autor a  Dom Casmurro, percebe-se uma análise que 

não se restringe a uma descrição das formas como os pronomes de tratamento se apresentam 

na  ficção  de  Machado  de  Assis.  Nessa  análise,  relaciona-se  a  utilização  dos  referidos 

pronomes com as intenções discursivas dedutíveis da narrativa.

Desse modo, Câmara Jr. ratifica os vínculos entre a investigação estilística e a análise 

literária, preconizados por Castagnino e Guiraud. O linguista aprofunda a análise estilística do 

texto literário por meio do emprego de elementos da Teoria Literária,  em virtude do qual 

consegue instaurar uma visão investigativa que transcende o nível  do texto,  alcançando o 

discurso elaborado pelos personagens que integram a obra literária. 

Nas  análises  empreendidas  pelo  autor,  perscruta-se  o  universo  interior  dos 

personagens, para depreender os elementos linguísticos que veiculam seus pontos de vista e 

suas impressões. Tal perscrutação mantém relação com as elucubrações estilístico-literárias de 

Leo Spitzer, que dirigiu um olhar analítico à obra Dom Quixote. Expõe Spitzer (1961: 137): 

(...) escogeré algunos fenómenos lingüísticos (de escasa importancia, a primera vista, para el 
mundo artístico de Cervantes), los culaes intentaré primero reducir a un común denominador y 
relacionar después con la Weltanschauung o pensamiento de Cervantes.
Cualquier lector del  Quijote  queda sorprendido por la inestabilidad de los nombres de los  
principales personajes de la novela.       

43 Relativamente à obra da qual se extraiu esse fragmento, Câmara Jr. instaura a seguinte referência: 
Machado de Assis – D. Casmurro. Rio, s. d., Garnier, p. 140. 
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O aprofundamento da análise da obra literária, nas proposições estilísticas de Mattoso 

Câmara Jr., consuma-se com a explanação do discurso indireto livre, por meio do qual a fala 

de  um  personagem  é  introduzida  na  elaboração  discursiva  do  narrador.  A  partir  dessa 

introdução,  estabelece-se  uma  amalgamação  entre  as  vozes  discursivas  do  narrador  e  do 

personagem. Declara Câmara Jr. (op. cit.: 73): 

O vigor com que a expressividade procura abrir brecha no aspecto intelectivo da informação, 
escrita especialmente, transparece no desenvolvimento do chamado estilo indireto livre para 
transmitir palavras de outrem. (...)
É, por exemplo, pelo discurso indireto livre, destruindo o elo sintático e criando um período 
autônomo, que o “D. Casmurro”, sem sair do primeiro plano diante do leitor, consegue nos dar 
cálido e vivo o apelo de sua mãe ao vizinho Pádua, perseguido pela idéia do suicídio: 

“Minha  mãe  foi achá-lo à beira do poço, e intimou-lhe que viesse.  Que  
maluquice  era  aquela  de  parecer  que  ia  ficar  desgraçado,  por causa de uma 
gratificação  menos  e  perder  um  emprego  interino?   Não,  senhor,  devia  ser  
homem, pai de família, imitar a mulher e a filha” (D. Casmurro, p. 48).
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IV
A prescrição ululante
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1) O alvorecer da metalinguagem incorporada às páginas dos jornais

1.1) A busca da interface ortografia X pronúncia e a tripartição da análise gramatical

No Brasil, desde quando Medeiros de Albuquerque apresentou um projeto de reforma 

sônica (1907), estabeleceram-se desavenças no âmbito da formulação ortográfica. Alterado 

sob muitos aspectos,  o projeto de Albuquerque foi  aprovado pela Academia Brasileira de 

Letras em 1912 e perdurou até 1915. Nesse ano, atendendo a uma proposta de Silva Ramos, a 

Academia  decide  adotar  a  reforma  ortográfica  vigente  em Portugal,  a  qual  assentava  nas 

proposições do foneticista lusitano Gonçalves Viana. 

Ao realizar essa adoção,  a ABL substituiu um projeto de simplificação ortográfica 

baseado  na  pronúncia  brasileira  (o  de  Albuquerque)  por  um  projeto  fundamentado  na 

pronúncia portuguesa (o de Viana). Em 1919, a Academia abdica de ambos os projetos de 

simplificação ortográfica, para restabelecer a ortografia etimológica, na qual prevalecem as 

letras originais da palavra, mesmo que não possuam valor fonético. À aprovação da proposta 

do  etimologista  Osório  Duque  Estrada,  na  Academia  Brasileira  de  Letras,  opuseram-se 

Medeiros  de  Albuquerque,  Silva  Ramos  e  Amadeu  Amaral.  O  último  acadêmico  citado 

personifica  uma  tendência  que,  no  início  do  século  passado,  fez-se  observável  no  meio 

filológico brasileiro: buscar uma interface de ortografia e pronúncia. Dessa busca, provêm as 

discordâncias entre os responsáveis pela instituição da ortografia brasileira.

Tais divergências se instauraram a partir do momento em que na Academia Brasileira 

de Letras ingressaram pesquisadores envolvidos com a descrição da realidade fonética, os 

quais preconizaram o reflexo da pronúncia brasileira no sistema ortográfico. Enquadrando-se 

numa postura mais moderada ou mais incisiva, esses pesquisadores estabeleceram oposição 

aos etimologistas, acadêmicos que defendiam a  grafia primordial  das palavras. Portanto, a 

dissensão entre foneticistas e etimologistas se origina do estabelecimento do propósito de se 

registrar  graficamente  a  pronúncia  brasileira,  como  se  depreende  da  asserção  de  Pinto(a) 
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(1981: 28): “O debate em torno da ortografia refletia o desejo de registrar graficamente a 

pronúncia brasileira”.        

A discordância instaurada no âmago da Academia repercute em todos os âmbitos nos 

quais se focaliza a língua, inclusive no jornalístico, ao qual se incorporava uma germinante 

metalinguagem. As primeiras reflexões metalinguísticas integradas às páginas dos jornais se 

concentravam, essencialmente, em questões ortográficas, cuja abordagem se assinalava pela 

busca de elucidação de grafias e de pronúncias.

Enquanto a grafia correta e suas relações com a pronúncia se tornavam o principal 

objeto de análise dos articulistas da língua – na tentativa de remediar a indecisão ortográfica 

proveniente  da  cisão  na  Academia  Brasileira  de  Letras  –  consolidavam-se  as  pesquisas 

voltadas para a pronúncia brasileira. Consumava-se, nesse momento, o interesse pelo registro 

dos falares, especificamente dos falares populares, cuja descrição substantificaria o traçado de 

um aspecto da identidade genuinamente  brasileira.  No propósito  de registrar  a  linguagem 

popular,  incluído  no  objetivo  maior  de  traçar  o  perfil  etnográfico-linguístico  do  Brasil, 

arraiga-se o estabelecimento da Dialetologia brasileira.

Instaurara-se, desse modo, um novo campo de estudo linguístico,  cuja inauguração 

adveio  da  publicação  da  obra  O dialeto  caipira,  em 1920.  Nesse  estudo,  o  dialetólogo- 

-acadêmico Amadeu Amaral delimita como objeto de pesquisa “a velha corrente popular da 

dialetação portuguesa em S. Paulo”, conceituação com que se refere ao falar caipira.

No trabalho dialetológico de Amaral, sobressaem a conclamação a que se elaborassem 

posteriores estudos dialetológicos e a instauração de bases metodológicas para a coleta de 

dados. Paralelamente, avulta a aspiração etnográfica do autor, cujo potencial de folclorista se 

mostrava equiparável ao de Mário de Andrade, conforme se nota na comparação estabelecida 

por Paulo Duarte, ao redigir o Prefácio contido em Amaral (op. cit.: 36):
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(...) Se fosse dada a Amadeu a oportunidade que teve Mário [de Andrade]: a de ser chamado 
para organizar e dirigir, com plena autonomia, créditos necessários à disposição, um centro de 
estudos como foi o Departamento de Cultura, Amadeu talvez também proferisse a frase de 
Mário  quando  sentiu  a  possibilidade  da  sua  plena  “realização”  intelectual  nas  atividades 
amplas sem freios, do Departamento de Cultura: “sou um homem feliz!”.    

Seguidamente a O dialeto caipira, vem a lume O linguajar carioca, em 1922. Nesse 

trabalho, Antenor Nascentes atribui a Amadeu Amaral o mérito de ter sido o pioneiro dos 

estudos dialetológicos no Brasil, atribuição que se inscreve na dedicatória da referida obra de 

Nascentes:

A 
Amadeu Amaral,

que no DIALETO CAI-
PIRA mostrou a verda-
deira diretriz dos estu-
dos dialectologicos no

Brasil 

Na segunda edição de  O linguajar carioca, Nascentes (1953: 14) alude a um ponto 

fundamental  para  que  se  compreenda  a  essência  do  novo campo de  estudo instituído  no 

Brasil:

No estudo dialectológico que vamos traçar teremos em vista fazer da língua do povo uma 
fixação  que  de  futuro  seja  aproveitavel.  Pouco  nos  interessa  a  língua  das  classes  cultas, 
primeiro porque é correta, segundo porque lhe falta a naturalidade, a espontaneidade da língua 
popular. Iremos ver o [sic] erros44, tentar explicar a razão de ser deles, do mesmo modo por 
que o medico estuda a etiologia das molestias. Não os apadrinharemos embora reconheçamos 
que, por maior que seja a campanha contra o analfabetismo, muitos deles hão de implantar-se 
na linguagem culta futura, como nos ensina a historia da filologia.   

44 Note-se a origem prescritiva da investigação dialetológica empreendida por Nascentes, filólogo por 
formação.  Os  objetivos  de  identificar  os  erros  da  linguagem  popular  e  a  eles  destinar  uma  tentativa  de 
interpretação – revelados textualmente por Nascentes – possibilitam a percepção de que, no Brasil, os propósitos 
normativos ainda se inseriam no plano de ação da embrionária Filologia investigativa.
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O ponto a ser exposto é a determinação de registrar a língua do povo. Ao estabelecer 

essa decisão, o autor demonstra a intenção de inserir seu estudo no âmbito maior da pesquisa  

voltada para a cultura popular, à qual se havia dedicado Amaral, em cuja obra se atribui um 

caráter conservativo-etnográfico à investigação denominada filológica. 

A migração do literato e folclorista Amadeu Amaral para o ramo da Filologia aponta 

para um fato que, no final do século XIX, fez-se vigente no âmbito nacional: a unificação de 

vários tipos de investigação linguística sob a denominação genérica de “pesquisa filológica”. 

Para essa unificação, volta-se o olhar analítico de Altman (2004: 176): 

Nos círculos brasileiros do final do século XIX (...), circulavam, sob o amplo guarda-chuva do 
termo  “filologia”,  figuras  de  interesse  e  orientação  tão  díspares  do  ponto  de  vista  
contemporâneo – edição de textos antigos, gramáticas históricas ou normativas; dialetologia; 
etimologia; estilística, crítica da literatura – quanto as de Sotero dos Reis, Ernesto Carneiro 
Ribeiro, Fausto Barreto, Manoel Pacheco da Silva Jr., Mário Barreto (...).
(...)  Muitos  dos  livros  do  período  sobre  questões  de  língua  portuguesa  resultavam  da  
compilação [de] artigos [desses autores] ou das respostas dos filólogos e dos gramáticos aos 
consultórios gramaticais.   

Em meio a essa profusão de estudos variados – atrelados ostensivamente à Filologia – 

integra-se a metalinguagem às páginas dos jornais, atribuindo-se destaque a uma determinada 

modalidade de texto jornalístico, mencionada na citação anterior. Trata-se dos consultórios 

gramaticais, seção metalinguística em que os gramáticos expunham respostas a leitores que 

haviam endereçado cartas aos jornais, em busca de elucidações de questões gramaticais.

Para  elaborar  essas  respostas,  os  gramáticos-articulistas  recorrem  ao  suporte 

proporcionado pela ciência filológica, área tentacular em que se incluíam desde os princípios 

de uma renovada abordagem histórica da língua até os da recém-acolhida Glotologia (nome 

atribuído, primordialmente, à Linguística). A adoção de tais princípios se origina do advento 

da Filologia  investigativa,  sob cuja  égide  se  mantinham todos os estudos  que pretendiam 

alcançar a categoria de científicos. 
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O ponto de vista científico – voltado para os fatos verificáveis em documentos escritos 

e nas elocuções do falante – possibilitou o estabelecimento de uma concepção mais ampla da 

língua, a partir do qual se instaura um outro ponto de vista: o  tolerante, sob o qual não se 

admitia a intransigência dos gramáticos que ignoravam a linguagem cotidiana e a liberdade 

concedida aos literatos.

Paralelamente a esses dois pontos de vista – que, embora possuam a mesma raiz numa 

nova compreensão da língua, não mantiveram um contato direto, pois, enquanto o ponto de 

vista  científico deu  origem  a  uma  tomada  de  posição  epistemológica,  o  ponto  de  vista 

tolerante  restringiu-se  a  suscitar  uma  insurreição  discursiva  –  permanecia  a  visão 

prescritivista da língua, explicitada, frequentemente, na produção metalinguística destinada a 

preservar  o  português  da  influência  estrangeira.  Para  tal  metalinguagem,  praticada 

intensamente no fim do século XIX, contribuíram vários autores, dentre os quais se sobreleva 

Cândido de Figueiredo, que dedicou parte de sua obra à reprovação do uso de galicismos.

A partir desses três pontos de vista, que se inscrevem no conjunto de estudos reunidos 

sob a denominação de “pesquisa filológica”, instituem-se três práticas de análise gramatical, 

arroladas por Altman (op. cit.: 177):            

[Dos estudos filológicos produzidos no final do século XIX] emergiram pelo menos três 
práticas de análise e descrição gramatical (...).
Uma, que se apresentava respaldada pelos fundamentos da “moderna” e “elevada” Glotologia, 
isto  é,  a  dos  estudos  históricos,  ou  comparativos,  isenta  de  opiniões  e  respaldada  por  
documentos e fatos. (...)
Uma  segunda  orientação  gramatical,  explicitamente  prescritiva,  de  retórica  abertamente  
purista, que se insurgia contra galicismos, hispanismos ou outros “ismos” que ameaçavam a 
língua, escapava aqui e ali nas entrelinhas das modernas gramáticas brasileiras de orientação 
científica (...).
Em meio a essas vozes dissonantes, ouvia-se ainda uma terceira, que se insurgia contra certo 
“gramaticalismo” obtuso, que ignorava o escrever e o falar comuns, e que pretendia “sujeitar 
os escritores á ferula do gramático” [, no dizer de Edith Pimentel Pinto].      
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Entre esses estudos  filológicos, incluem-se os artigos metalinguísticos, nos quais se 

revezam os três pontos de vista em questão e se focalizam questões de ortografia/pronúncia, 

como  se  pode  verificar  nos  textos  dos  dois  gramáticos  que  iniciaram  a  metalinguagem 

jornalística no Brasil: Mário Barreto e Napoleão Mendes de Almeida.      

1.2) O pioneirismo de Mário Barreto

No final  do  século  XIX,  o  filólogo  Mário  Barreto  iniciou  um período  de  intensa 

colaboração  em  jornais  cariocas,  para  os  quais  contribuiu  com  a  elaboração  de  artigos 

metalinguísticos.  Iniciava-se,  assim,  a  produção  metalinguística  nos  jornais  brasileiros, 

destinada primordialmente a  frear o ímpeto inovador que os escritores românticos haviam 

introduzido no meio literário brasileiro.

No limiar  da  década  de  1930,  Barreto  escreveu  artigos  para  o  jornal  Correio  da  

Manhã. Esses textos, produzidos para se divulgar o bom uso da língua, foram compilados por 

Basílio de Magalhães e Cândido Jucá Filho e inseridos na obra póstuma  Últimos estudos, 

vinda a lume em 1944.

Nos referidos artigos,  o filólogo preconiza a  correção de erros.  O autor adota um 

ponto de vista pragmático, a partir do qual vincula a assimilação do bom português ao êxito 

profissional do usuário da língua. Assevera Barreto (1944: 391):

Muitos professores (...)  organizam listas de erros de vocabulário e de gramática a que os  
estudantes se vêem mais expostos. (...) A guerra contra a cacologia faz parte da boa educação 
e tudo o que se relaciona com a correcção de erros deve ter entrada nos programas escolares. 
Há o maior interêsse em ensinar a mocidade das escolas a trabalhar  o português,  o bom  
português, aquêle de que cada um tem a certeza de precisar, qualquer que possa ser a sua  
actividade futura.

Embora demonstre uma postura prescritivista, na qual se arraiga sua reprovação às 

expressões viciosas que a  massa se incumbe de propagar,  o filólogo assume uma postura 

pioneira, ao incluir em seus textos jornalísticos a denúncia de excessos cometidos por alguns 
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professores  de  Português.  Na  prática  retificadora  desses  docentes,  Barreto  (op.  cit.:  392) 

identifica a condenação de determinados usos linguísticos que pertenceriam ao mais correto  

português:

Sucede,  porém,  que  entre  as  expressões  viciosas  ou  desalinhadas  que  por  deplorável  
inadvertência adoptam pessoas de certa cultura, ao mesmo tempo que, por ignorância, a massa 
as propaga, metem alguns professores, menos atentos ou ainda sem a experiência que nos faz 
destros para ensinar aos outros mais bisonhos, certas formas que pertencem ao mais correcto 
português. 

O autor  mantém-se  nessa  linha  de  moderação  prescritiva  –  na  qual  se  percebe  a 

coexistência  das  visões  prescritivista  e  tolerante –  preconizando  não  só  a  exposição  de 

modelos corretos, mas também a conversão de frases erradas em frases certas. Ainda que se 

empenhe na  purificação  do idioma, por meio da qual se permita livrá-lo das  deformações  

linguísticas,  Barreto (op.  cit.:  399)  ressalta  o  cuidado  a ser  adotado pelos  autores  que se 

voltarem para as questões linguísticas:   

(...)  é preciso mostrar  aos que estudam não só frases e modelos  correctos,  como também  
frases más e viciosas e ensinar-lhes a convertê-las em frases correctas e de bom quilate, e  
mui  dignos  de  loa  considero  os  autores  que  se  têm  esforçado  em  purificar  o  nosso  
idioma, livrando-o das deformações que o inficionam e desfiguram. Há-de pôr-se, porém,  
muito cuidado em semelhante operação, que é delicada, exposta a enganos e demanda uma 
certa prática da parte do cirurgião que a faz.

Buscando enquadrar sua análise nessa esfera de  sensatez  e passando a manifestar o 

ponto  de  vista  científico,  o  filólogo  defende  o  uso  de  investir na  acepção  de  atacar, 

concentrando sua perscrutação no texto literário:

Investir uma fortaleza (investir no sentido de assaltar, atacar, acometer).
Não há êrro algum no verbo investir  tal qual como êle aí está construído. E' mais freqüente 
encintrar-se  êsse  verbo  com  regime  indirecto  e  construído  com  as  preposições  a,  com,  
contra, para, e de tudo há exemplos nos escritores  de boa nota (...):  “...  encontrou a Rax  
Solimão, general do soldão do Cairo, que o investiu, rendeu a despojou.” (Jacinto Freire,  
Vida de D. João de Castro, liv. II, pág, 70, edição rolandiana, 1861). [grifos do autor] 
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Em seguida, o autor endossa a utilização de casar como verbo pronominal, associando 

a reprovação de tal emprego às incorreções propagadas pela gente mui vulgar, no âmbito da 

pronominação  de  verbos.  Assim,  ao  estabelecer  reflexões  metalinguísticas  nas  quais  a 

prioridade prescritiva convive com a consciência de que a língua varia conforme a época e as 

necessidades comunicativas do falante,  Barreto (op. cit.: 400) agrega à visão prescritivista o 

ponto de vista objetivo, científico:

Como no nosso país a gente mui vulgar incorre na impropriedade da pronominação de certos 
verbos que não são pronominais e o oposto (...) creêm alguns que o casar, em ver de casar-
-se, deve ser incluído no catálogo dos condenados. Laboram num formidável equívoco.
Há verbos como  casar e outros que não são pronominais, mas que evidentemente podem  
adquirir o caracter de verbos pronominados quando com êles se quer expressar uma acção ou 
voluntária ou espontânea. (...) Como as palavras variam na forma e significação segundo os 
tempos e os costumes, hoje, por efeito dos costumes que dão ao acto maior espontaneidade e 
vontade, usa-se talvez mais o aludido verbo como reflexivo ou pronominal. [grifos do autor] 

Norteado  pelo  propósito  de  instaurar  a  solidez  científica,  o  autor  realça  o  caráter 

portuguesíssimo  do  verbo refusar,  cujo  emprego  o  filólogo  verifica  em  Os  Lusíadas. 

Voltando-se para essa questão ortográfica, Barreto (op. cit.: 427) identifica esse uso legítimo 

na  produção  de  escritores  puristas,  atribuindo  a  esse  termo  o  sentido  tradicional  de 

“cultivadores da boa linguagem”:

Aconselha-se a substituição de refusar pelo verbo recusar. Porquê? –– Porque alguns querem 
que  refusar  seja galicismo (fr.  refuser).  Estão,  porém, muito  mal enganados.  Encontra-se  
na estância 15 do canto IV de Camões, e escritores puristas empregam-no como vocábulo  
portuguesíssimo. É o que se vê [a seguir]:  “... que, em nome da gente portuguesa, vos cita  
para o tribunal da posteridade, se refusais consagrar outra vez à pátria vosso maravilhoso  
engenho.” (A. Herculano, Lendas e Narrativas, t. I, p. 271). [grifos do autor]

O  filólogo  assenta  as  proposições  acima  na  autoridade  linguística  dos  literatos, 

isentando-os  das  falhas  ortográficas  que  se  fazem verificáveis  em obras  clássicas.  Dessa 

autoridade,  Barreto  utiliza-se  para  contestar  a  asserção  de  que  refusar  é  um  galicismo, 
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contestação por meio da qual insere sua elaboração metalinguística na discussão acerca da 

presença de estrangeirismos no português. 

Nos  artigos  metalinguísticos  do filólogo,  manifestam-se  indícios  da  época  na  qual 

aflorou a Filologia investigativa, cujas proposições foram assimiladas pelo homem de ciência 

Mário Barreto. Deste modo, nas reflexões gramaticais do autor, instaura-se um conflito entre 

a  postura  científica  do  filólogo  e  a  necessidade  de  atender  ao  propósito  essencial  da 

germinante metalinguagem jornalística: dirimir dúvidas de leitores ávidos por se inteirar do 

modo correto de falar e de escrever. 

Diante  de  tal  necessidade,  Barreto  alterna  instantes  reflexivos  e  procedimentos 

prescritivos em seus artigos, nos quais transparece o referido conflito, que não se circunscreve 

aos textos do articulista, mas se inscreve na Filologia produzida nesse momento histórico. 

Sobre  essa  produção  filológica,  norteada  por  princípios  investigativos,  incidiria  o  patente 

empenho dos falantes em conhecer a norma-padrão, como assinala Altman (2004: 177-178): 

  
Campo aberto de investigação, também no Brasil, a Filologia perdia de vista os contornos do 
seu  objeto:  encampara  ao  estudo  literário  questões  glotológicas,  de  que  a  análise  
gramatical era uma parte importante, embora não a única, e via-se, na prática, pressionada  
entre a postura isenta e desapaixonada  dos  cientistas  diante  da  inexorabilidade  das  leis  
naturais e a cobrança dos falantes da língua, d'aquém e d'além mar, sobre os critérios que  
deveriam prevalecer no estabelecimento da(s) forma(s) correta(s) da língua (...). 

1.2) O vernáculo de Napoleão Mendes de Almeida

Ao substituir  João Ribeiro,  em 1936,  Napoleão Mendes  de Almeida  assumiu uma 

coluna semanal no jornal O Estado de S. Paulo. Desde então, o gramático dedicou-se a uma 

produção  regular  de  artigos  metalinguísticos,  inseridos  na  seção  denominada  “Questões 

vernáculas”.

Tais  artigos  foram  enfeixados  num  livro  que  recebeu  o  mesmo  nome  da  coluna 

estabelecida por Almeida:  Questões vernáculas. Nessa obra, cuja publicação data de 1937, 
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encontram-se reunidos textos que se constituem respostas a leitores que enviavam cartas ao 

referido  jornal,  nas  quais  expunham  dúvidas  gramaticais.  Incumbido  de  suprimi-las,  o 

articulista adotou o termo consulentes para se referir a esses leitores.

No espaço jornalístico do qual se utilizou por quase cinco décadas, Almeida sempre 

concedeu  prioridade  a  questões  de  ortografia.  O  articulista  vincula  essa  concessão  ao 

propósito de atender às necessidades dos leitores, além de identificar nela uma forma de se 

ajustar à tradição do jornal para o qual se propôs escrever. Expõe Almeida (1937: 8):   

Escrevendo para um jornal radicalmente tradicionalista, (...) tornava-se-me mistér enquadrar 
nos seus traços e normas.
Daí, a orientação seguida nas Questões Vernaculas. Em vez de se occupar de questões de  
syntaxe, de estilo ou de literatura, tem seu autor de attender ao que mais interessa aos seus  
leitores e do que mais urge sanar, os erros de escripta.  

Nessa  linha  de  elucidação  ortográfica,  o  articulista  mantém  seus  textos.  Nas 

considerações ortográficas do autor, faz-se constante a abordagem de questões de pronúncia, 

como nos fragmentos em que Almeida (op. cit.: 14-15) expõe o modo correto de pronunciar 

palavras originárias do grego: 

Frisamos já bastante (...) a orientação que devemos seguir no accentuar palavras oriundas do 
grego e com vida no latim: o accento latino é o que deve predominar, mesmo quando na  
origem, no grego, seja differente; muito mais, portanto, quando a prosodia fôr identica nas  
duas  linguas;  tal  acontece  com  hippodromo  que  felizmente  é  pronunciado  com  accento  
proparoxytono. [grifo do autor]

Nessa exposição, evidencia-se o ponto de vista prescritivo do articulista, que, algumas 

vezes, em meio à interação com os  consulentes, atribui a seu discurso um tom nitidamente 

diretivo.  Nesses  instantes  discursivos,  Almeida  (op.  cit.:  74)  dirige  a  seu  interlocutor 

instruções de pronúncia:
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SALUSTIO –– S. Paulo –– Pode e deve pronunciar misanthrôpo, com accento paroxytono. 
Não mais repita que  misânthropo  é mais  euphonico.  A euphonia é uma consequencia do  
habito como a educação o é do meio. Como defesa de uma accentuação errada, constitue a  
euphonia desculpa de peccador renitente. (...)  
Repita, muitas vezes, Cleopátra, hippódromo e misanthrôpo e verá como se sentirá bem o seu 
ouvido. [grifos do autor]

A visão prescritiva do gramático se inscreve moderadamente nas suas considerações 

acerca  da  presença  de  estrangeirismos  no  português.  Nessas  reflexões,  embora  mantenha 

firme a noção de  correção,  Almeida (op.  cit.:  40-41)  estabelece  a  resistência  aos  termos 

estrangeiros como uma escolha a ser feita pelos usuários da língua:  

(...)  Se queremos fazer  frente  ao francês,  italiano,  inglês  e  talvez  a  outras  linguas  mais,  
digamos “pneumatothorax”, como dizemos e dizem os demais “pneumatotherapia”, ou, se a 
isso não nos arrojamos, deixemos ficar “pneumothorax”.
“Age quod agis”. Ou se corrige ou não se corrige.     

A oposição do articulista aos estrangeirismos encontrou um espaço favorável no jornal 

O Estado de S. Paulo, em cuja ideologia, àquela altura, sobressaíam elementos nacionalistas, 

a partir dos quais se propalava a necessidade de se assegurar a soberania nacional, conforme 

expõem Capelato & Prado (1980: 125):    

(...) pode-se apontar a presença de componentes nacionalistas na ideologia do jornal, quando o 
nacionalismo é definido como um empenho do grupo nacional no sentido de conquistar a  
independência política ou, no caso de já haver um Estado Nacional, de aumentar tanto quanto 
possível o prestígio desse Estado, como garantia à inviolabilidade da soberania nacional.

Paralelamente  à  visão  prescritiva  do  gramático,  explicitada  nas  instruções  de 

pronúncia e nas restrições ao uso de estrangeirismos, verifica-se um ponto de vista científico, 

cuja assumpção conduz o articulista a buscar embasamento nos princípios de filologia. Desta 

forma,  Almeida  (op.  cit.:  128)  propunha-se  integrar  às  suas  elucubrações  etimológicas  e 

ortográficas algumas noções provenientes da Filologia investigativa:     
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As palavras, é principio de philologia, devem conservar o accento da lingua de que mais  
proximamente derivam.
O uso, entretanto, desvirtua essa regra, contradictoriamente, notemos, visto, de uma palavra, 
paroxytona na origem, fazê-la proparoxytona no vernaculo e, em maior numero de casos, de 
esdruxula, paroxytona.

Instaurou-se, então, uma confluência entre os propósitos científicos do articulista e 

uma nova  ótica  assumida  pelo  jornal  O Estado  de  S.  Paulo.  Essa  ótica,  instituída  desde 

quando  Júlio  de  Mesquita  Filho  substituíra  o  pai  na  direção  do  periódico  em  questão, 

encontrava-se  arraigada  numa  valorização  das  proposições  científicas,  principalmente 

daquelas concernentes à Sociologia. Explana Capelato (1989: 22):   

  
A  sociologia,  nova  face  do  saber  científico,  foi,  então,  valorizada  na  imprensa  dos  
reformadores liberais. Júlio de Mesquita tinha horror às novidades científicas em matéria de 
sociologia, mas seu filho (Júlio de Mesquita Filho, que o substituiu na direção do OESP, na 
década de vinte) admirava a nova ciência. Em seus escritos e nas páginas do jornal o saber 
sociológico era tido como imprescindível para a análise científica da sociedade e das soluções 
adequadas a seus problemas. 

A adoção do ponto de vista científico possibilita que o articulista amplie sua visão da 

língua, manifestando, em determinados instantes discursivos, uma postura  tolerante, a partir 

da qual o gramático inclui em sua tessitura argumentativa a asserção de que a língua é feita 

pela massa de falantes. Assevera Almeida (op. cit.: 26): 

  
(...) todos nós dizemos alégre, abrindo o “e” da segunda syllaba, porque assim todos o fazem 
muito naturalmente, sem nenhuma influencia etymologica que nada esclarece sobre isso (...).
O uso consagrado do povo é que se leva em consideração em questões dessa natureza; os  
philologos, procuram remediar e accommodar quanto possivel a situação, mas nem sempre  
isso  é  feito  a  tempo.  Em questões  philologicas,  um grande  principio  se  impõe:  Não  a  
grammatica, mas o povo faz a lingua. 

Ao  se  estabelecer  tal  inclusão,  na  metalinguagem  produzida  pelo  articulista, 

demonstra-se o influxo das pesquisas destinadas ao português do Brasil, em virtude das quais 
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a mutabilidade  linguística  –  depreendida  dos  registros  dos  diferentes  falares  brasileiros  – 

passou a ser objeto de atenção dos estudiosos dedicados a assuntos vernáculos.   

   

2) A hipersubjetivação metalinguística

Benveniste (1995: 286) define a  subjetividade como a habilidade  por intermédio  da 

qual  o  indivíduo  se  estabelece  como  sujeito,  capacidade  que  se  manifesta  por  meio da 

utilização da categoria linguística de pessoa:

A “subjetividade”  de que  tratamos aqui  é  a  capacidade  do locutor  para  se  propor  como  
“sujeito”.  (...)  Ora,  essa  “subjetividade”,  quer  a  apresentemos em fenomenologia  ou  em  
psicologia, como quisermos,  não  é  mais  que  a  emergência  no ser de uma propriedade 
fundamental  da  linguagem.  É  “ego”  que  diz ego.  Encontramos  aí  o  fundamento  da  
“subjetividade” que se determina pelo status lingüístico da “pessoa”. [grifos do autor] 

O  status  linguístico do  eu  corresponde à  instância  discursiva na  qual  o  locutor  se 

pronuncia, assumindo o papel de agente no qual se concentra a realidade do discurso. No 

momento  em que  se  emprega  eu,  o  indivíduo  imprime-se  como  sujeito,  conforme  expõe 

Benveniste (op. cit.: 288):

(...) eu se refere ao ato de discurso individual no qual é pronunciado, e lhe designa o locutor. É 
um termo que não pode ser identificado a não ser dentro do que, noutro passo, chamamos uma 
instância de discurso, e que só tem referência atual. A realidade à qual ele remete é a realidade 
do discurso. É na instância de discurso na qual eu designa o locutor que este se enuncia como 
“sujeito”. [grifos do autor] 

Dessa  forma,  nas  proposições  do téorico  francês,  prevalece  a  concepção de que  o 

discurso é o espaço no qual emerge a subjetividade. Nesse âmbito, instaura-se a dualidade na 

qual assenta o processo comunicativo: a autodefinição do indivíduo como eu e a definição do 

outro como tu. Assevera Benveniste (op. cit.: 289):   
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A linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de conter sempre as formas 
lingüísticas apropriadas à sua expressão; e o discurso provoca a emergência da subjetividade, 
pelo fato de consistir de instâncias discretas. A linguagem de algum modo propõe formas  
“vazias” das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as quais se refere à  
sua “pessoa”, definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como eu e a um parceiro como tu.  
[grifos do autor]

A autodefinição do indivíduo como eu, a partir da qual se consolida a subjetividade, é 

um traço presente nos artigos metalinguísticos de Mário Barreto e de Napoleão Mendes de 

Almeida. Nesses textos dos dois autores, observa-se um processo de  hipersubjetivação, no 

qual a metalinguagem produzida se impregna de uma acentuada subjetividade, proveniente da 

pessoalidade intrínseca ao gênero artigo jornalístico45.

Da  visão pessoal na qual se baseia o artigo jornalístico, vale-se Mário Barreto, para 

empregar frequentemente a 1ª pessoa em seus artigos. Nos textos que o filólogo destinou às 

páginas dos jornais, esse emprego se mostra de formas variadas. Algumas delas se apresentam 

no  artigo  em  que  Barreto  (op.  cit.:  341)  destina  um  olhar  analítico  às  elaborações 

metalinguísticas de outro estudioso da língua:

Numa colecção de textos da língua e literatura portuguesas, publicada há já algum tempo em 
Pôrto Alegre, mas que só agora me foi dado conhecer, fazem-se observações da língua e de 
gramática, visto que o trabalho se destina às escolas gimnasiais, onde importa sumamente  
acostumar desde logo a juventude à correcção e precisão do escrever.
O meu colega rio-grandense-do-sul há-de consentir que eu traslade para aqui algumas notas 
com que, ao ler a sua selecta, lhe marginei as páginas e que talvez lhe possam ser de algum 
préstimo para a segunda edição do seu trabalho.

O uso dos pronomes me e eu demonstra o alto nível de subjetivação estabelecido nas 

observações críticas de Barreto. Ao analisar as considerações de seu colega, o filólogo ratifica 

o objetivo de preconizar a correção do escrever.       

45 Do gênero textual artigo jornalístico, tratar-se-á mais detidamente no tópico destinado à análise dos 
artigos metalinguísticos de Melo.
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Em meio às notas dirigidas por Barreto à produção do autor gaúcho,  emerge uma 

subjetividade  que  transcende  o  emprego  da  1ª  pessoa,  para  se  concentrar  no  uso  de 

qualificadores  por  meio  dos  quais  se  expressam  nitidamente  juízos  de  valor.  O  filólogo 

utiliza, por exemplo, os termos nocivos e irritantes ao se referir às falhas presentes em obras 

didáticas. Expõe Barreto (op. cit.: 342):

Falta a preposição de no seguinte trecho de frei Luís de Sousa: 
“..., que por tôdas as idades tinham mostrado tão “alto valor nas armas, tanta virtude e zêlo na 
fé, que “não era fácil averiguar em qual se aventajavam mais”.
Será êrro tipográfico, uma dessas gralhas muito nocivas e irritantes em publicações didácticas, 
ou  terá  procedido  o  colector  da  antologia  com a  temeridade  dos  que  tiram,  ajuntam ou  
modificam, como se fossem coisa sua, os textos dos clássicos? [grifos do autor] 

Mantendo-se na esteira da subjetividade, o autor volta-se para a discussão acerca dos 

brasileirismos,  manifestando clara oposição à ideia de que  ter medo de é  uma construção 

genuinamente brasileira. Barreto (op. cit.: 385) assume uma patente pessoalidade ao afirmar 

que essa construção é usada também em Portugal: 

Não estou com certo colector de brasileirismos quando afirma que dizemos ter  medo da  
pobreza e que os portugueses empregam sòmente a: Ter mêdo à pobreza. 
Não é bem assim. Lá no ocidental jardim da Europa também se diz com de, como se vê nos 
exemplos que traslado aqui:  “Eu não tenho mêdo  de coisa alguma.” (Arnaldo Gama,  Um  
motim há cem anos, pág. 178). –– “Eu cá não tenho mêdo de ser enforcada.” (ID, ibid., pág. 
180). 

O   autor utiliza-se  da  1ª  pessoa,  inclusive,  para  a  admissão  do  próprio  erro, 

procedimento por intermédio do qual se revela um senso autocrítico, inovador para os padrões 

da metalinguagem produzida àquela altura. Ao reconhecer que elaborou a frase  “(...) faz-se 

(...) frequentes aplicações”, Barreto (op. cit.: 388-389) faz uso da ironia, comparando a sua 

ignorância  à de Camilo Castelo Branco, cânone em cuja obra o  filólogo  verifica o mesmo 

erro de sintaxe:  
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No meu último artigo, aqui publicado escapou-me um êrro, que corrijo agora (...). Cometi  
inadvertidamente  um  solecismo  nesta  frase:  “Na  língua  falada,  faz-se  quotidianamente  
freqüentes aplicações...” Leia-se fazem-se. Outro ignorante ou irreflectido mais antigo, –– o 
autor do Amor de Perdição –– escorregou não poucas vezes no mesmo êrro contra as regras da 
sintaxe. Não quero, porém, desculpar-me de uma falta invocando descuidos ou esquecimentos 
de um excelso escritor. [grifos do autor]

A  pessoalidade  impregna-se,  também,  no  instante  discursivo  em  que  o  autor 

restabelece a atitude pioneira de criticar excessos cometidos por professores de Português. À 

catalogação  feita  por  um  desses  docentes,  Barreto  (op.  cit.:  423-425)  dirige  refutações, 

buscando fundamentos na autoridade da língua literária:

[Nesta] frase: “Os olhos arrasados em lágrimas” –– o emprêgo de em em vez de de também se 
considera solecismo contra as leis da construção e do regime.
A condenação parece-me demasiado absoluta. O verbo reflexivo  arrasar-se  constrói-se de  
ambos os modos (...). Suponho (...) que deve bastar a autoridade do padre Bernardes para  
provar que arrasar também se constrói com em e que esta construção não só é correcta, mas 
até velha e clássica e que o taxá-la de errada é fazer crítica temerária. Em a Nova Floresta, t. I, 
pág. 200, ed. de 1706, encontra-se esta passagem: “Quando Cristo previu a Jerusalém arrasada 
por amor de pecados, logo seus olhos se arrasaram em lágrimas.” [grifos do autor] 

O pronome me, cujo emprego se identifica no fragmento acima, volta a ser utilizado na 

passagem em que o autor reprova a escrita  kaleidoscópio, usada pelo docente em questão. 

Nessa passagem, além de constatar a  pessoalidade  expressa  no pronome me, corrobora-se a 

subjetividade contida na forma veemente com que Barreto (op. cit.: 429) reprova a escrita 

utilizada pelo referido professor, qualificando como abuso o emprego do k:      

Muito me admiro de que quem se mostra exigente a ponto de querer corrigir, por diversas  
vezes, o que está certo, transija, por se lhe figurar arreigada nos nossos hábitos, com a escrita 
kaleidoscópio, em que, além do abuso do k, não se representa por i o ditongo ei, como é de 
regra na transcrição das palavras gregas (angiografia, quiromegalia, quiragra e muitos outros 
em que se não conservou em português o ditongo grego). A palavra em questão tem jus a  
melhor escrita e é incontestável que esta só pode ser calidoscópio. (...) [grifos do autor] 
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O uso do pronome me se faz presente, também, nos artigos de Napoleão Mendes de 

Almeida. Em um desses textos, Almeida (op. cit.: 78) estabelece um interlocutor, dirigindo-se 

a ele de forma indagativa:

Disse-me um professor de português que  estatal não é vocabulo bem formado, e que, para  
substitui-lo tinhamos, derivados de Estado, estadual, ou ainda, estatual.
Não parece ao colendo mestre que tal conselho seja contradictorio ou que, ao menos, não  
attenda á realidade  das coisas?

Ao instaurar  esse  direcionamento,  Almeida  converte  o  espaço  jornalístico  em um 

âmbito de manifestação da  dupla face  da palavra, que se caracteriza por ser proferida por 

alguém para se comunicar com alguém. Bakhtin (op. cit.: 113) focaliza esse caráter duplo da 

palavra, a partir do qual se evidencia que o processo comunicativo se baseia na interação entre 

o indivíduo e seu interlocutor:

[A] orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância muito grande. Na 
realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede 
de  alguém,  como  pelo  fato  de  que  se  dirige  para alguém.  Ela  constitui  justamente  o  
produto da interação do locutor e do ouvinte.  Toda palavra serve de expressão a  um em  
relação ao outro. [grifos do autor]

Na indagação dirigida pelo articulista a seu interlocutor, germina a abordagem de uma 

questão integrada às investigações linguísticas  empreendidas  no início  do século passado. 

Trata-se da relação entre os significados das palavras e as coisas. Almeida (op. cit.: 79) volta- 

-se para essa relação, ao continuar suas elucubrações acerca do vocábulo  estatal, reprovado 

pelo seu interlocutor:   

Ora, se o italiano conserva em  statale a forma Stato, em sua pureza latina e o português  
impôs-lhe  modificação  para  Estado,  teriamos,  inserindo  o  suffixo  al,  effectivamente,  
estadual. Até aqui, nada a oppôr.
Mas acontece que as palavras têm que se ajustar ás coisas, aos phenomenos, e não estes ás  
palavras. [grifos do autor]
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Verifica-se,  dessa  forma,  o  influxo  dos  estudos  semânticos  de  Said  Ali  na 

metalinguagem  do  gramático-articulista,  que  assimila  a  noção  de  evolução  semântica, 

integrada ao cerne da obra do filólogo investigativista. Norteado por essa noção, o articulista 

utiliza-se da subjetividade concentrada no pronome me, para declarar a necessidade de que se 

adote um tom moderado ao se estudar a significação das palavras. A partir dessa amenização, 

segundo Almeida (op. cit.: 105), poder-se-ia alcançar uma melhor percepção da evolução das 

línguas:

Não me parece razoavel tratar as palavras a ferro e fogo no que diz respeito á sua significação. 
Nestas  pegadas não evoluiriam as linguas e pouquissimas coisas  poderiam ser  rigorosa e  
precisamente nominaveis. 
As palavras transformam-se, amolgam-se, estreitam-se ou se alargam para se ajustarem ás  
coisas. 

As proposições articuladas pelo gramático se encontram impregnadas da concepção de 

maleabilidade linguística, com base na qual Said Ali (1930) justifica a constante evolução dos 

significados das palavras, as quais necessitam adaptar-se ao universo orgânico-social no qual 

se situam os falantes.

Demonstrando estar ciente dessa necessidade, o articulista utiliza-se de outro princípio 

inerente às reflexões metalinguísticas de Said Ali: a atenção concentrada no  uso  efetivo da 

língua.  Considerando  esse  uso,  o  gramático  emprega a  1ª  pessoa  e  a  construção  “minha  

opinião” – indícios de sua condição de referência linguística a quem recorrem os leitores – 

para defender a forma verbal  criar. Na elaboração dessa defesa,  Almeida (op. cit.:  92-93) 

desqualifica  a  diferenciação  entre  criar  e  crear,  desprovendo-a  de  autorização  e  de 

necessidade:

R. SANTOS –– Avaré –– “(...) Deve-se manter a fórma EAR na conjugação e estabelecer a 
distincção entre ella e CRIAR, ou acha que, de acôrdo com o uso classico, deve-se adoptar 
exclusivamente a fórma CRIAR (...)”. 
(...)
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Eu, já que o amigo pede a minha opinião, digo (...) que tal distincção é cerebrina, empirica, 
injustificavel, não autorizada e desnecessaria.
A fórma  criar  na accepção de tirar do nada, além de certa, está arraigada no povo; querer  
arrancá-la, para, em seu lugar, criar uma outra, é acção inutil e até prejudicial.  [grifos do  
autor] 

Note-se que o articulista estabelece um duplo endosso para o uso de criar: trata-se de 

uma forma certa e que está integrada à fala popular. Essas duas justificativas se relacionam 

com os dois qualificativos expostos acima: não-autorizada e desnecessária, a partir dos quais 

se propõe que a distinção entre crear e criar não está autorizada por ser essa última a forma 

correta  e  se  torna  desnecessária  pelo  fato  de  criar  ser  uma forma sedimentada  pelo  uso 

popular.

Ao se observar a proposição do articulista, percebe-se que, embora defenda a asserção 

de que “o povo faz a língua”, o gramático mantém nítida a distinção entre as formas certas e 

as que pertencem à variação popular. Dessa manutenção, depreende-se que, nas formulações 

metalinguísticas  de  Almeida,  as  novidades  proporcionadas  pelas  reflexões  de  Said  Ali  se 

submetem ao crivo da tradição gramatical.      

   

3) Artigos de Melo: individualidade hegemônica e enunciação prescritiva

3.1) Do texto científico ao artigo jornalístico: a consumação da subjetividade

Em  A língua do Brasil,  inicia-se  um processo de  subjetivação  que  se  incorpora  à 

produção metalinguística de Melo. Na referida obra, estabelece-se o emprego da 1ª pessoa ao 

se tratar dos sufixos tupis integrados à lingua portuguesa. Nessa explanação, o autor chega a 

utilizar a construção “tenho que”, na qual se verifica, além do uso da 1ª pessoa, um efeito de 

amenização  discursiva,  obtida  por  meio  da  anteposição  de  um  modalizador  à  afirmação 

epistemológica:
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É de todos conhecido que o Tupi emprestou ao Português alguns elementos modificadores de 
substantivos, como açu, ou guaçu, e mirim. Autores há do mais fino quilate, como ISMAEL DE 

LIMA COUTINHO,  por exemplo (Pontos de Gramática Histórica,  2ª ed., Editôra Nacional,  
1941,  pág.  117),  que  classificam  tais  elementos  como  sufixos  tupis.  Tenho  que  é  
necessário uma revisão neste ponto. A mim me parece que açu e mirim são meros adjetivos.

(LB, 51-52)

No  fragmento  acima,  a  instauração  da  subjetividade  se  completa  com  o  uso  da 

expressão pleonástica  “a mim me parece”,  na qual se reforça a  pessoalidade  intrínseca à 

asserção estabelecida. Esse caráter  pessoal  se inscreve, também, na Gramática fundamental  

da língua portuguesa, obra em que Chaves de Melo se permite utilizar um tom polêmico ao 

transcrever  um  trecho  do  artigo  “Vícios  de  pronúncia”,  texto  em  cuja  análise  será 

fundamentado o tópico seguinte. 

Ao direcionar a transcrição do trecho em questão a discentes e não-especialistas em 

estudos linguísticos, o autor volta a estabelecer um modalizador: a construção  “creio que”, 

por meio da qual o filólogo ameniza a enunciação da necessidade de que os alunos e os leigos 

tomem conhecimento da referida transcrição:

Permito-me abandonar por um pouco o tom didático e usar o tom polêmico, transcrevendo 
aqui  longo trecho de um artigo inserto  no matutino carioca  Jornal  do Brasil,  em 24 de  
novembro  de  1957,  e  intitulado  “Vícios  de  pronúncia”.  A  transcrição  destina-se  
principalmente aos professôres, mas creio que seria bom que os alunos e os não-especialistas a 
lessem (...).  

(GFLP, 55)

No  Ensaio  de  estilística  da  língua  portuguesa,  Melo  restabelece  a  modalização 

iniciada pela flexão verbal tenho. Ao destinar um olhar analítico à aliteração, o autor utiliza a 

construção  “tenho para mim que”,  à  qual  se agrega a  expressão  “seria preferível”,  para 

constituir um bloco modalizador que ameniza o caráter assertivo da elocução de que se deve 

restringir o significado de aliteração:   
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O  que  vamos  estudar  neste  capítulo  são  aplicações  como  que  previstas,  conhecidas,  
regularmente  seguidas,  perfeitamente  detectáveis.  A  primeira  que  nos  ocupará  a  atenção  
será aquela em que se repete a consoante inicial ao longo de três, quatro ou mais vocábulos, 
com efeitos vários, segundo o caso.
Chama-se tal recurso, como se sabe, ALITERAÇÃO.
Tenho para mim que seria preferível restringir-lhe o significado, para formar um conceito mais 
rigoroso e mais nítido. Assim, definiríamos o processo como a iteração de consoantes iniciais: 

Um fraco rei faz fraca a forte gente. [grifos do autor]
(EELP, 61-62)

Por meio do uso das construções  “tenho que” e “creio que”, empregadas por Melo 

em diferentes  instantes  de  sua  produção  metalinguística,  o  sujeito-enunciador  inscreve-se 

nitidamente  no  discurso  científico,  permitindo-se  estabelecer  julgamentos  paralelamente  à 

elaboração  epistemológica.  Deste  modo,  o  filólogo  extrapola  a  sugestão  da  presença  do 

sujeito-pesquisador,  extrapolação  raramente  verificável  no  discurso  científico,  no  qual  o 

enunciador procura velar sua subjetividade, conforme expõe Coracini (1991: 124):  

As modalidades explícitas aparecem com freqüência sobretudo no discurso envolvente, no  
qual  é  permitido  ao  autor  comparar,  julgar,  avaliar,  sugerir,  predizer,  enfim,  discutir  e  
justificar sua pesquisa. É muito raro, no entanto, que o locutor assuma explicitamente o que 
enuncia através de expressões como (...) [Eu creio que]. Alguns enunciados ou expressões  
'sugerem' a presença, embora escondida, de alguém que julga, sugere, comenta, discute... e  
essa presença só pode ser a do sujeito-enunciador e pesquisador. 

Na produção de Chaves de Melo, a explicitação dessa subjetividade culmina com a 

elaboração dos artigos metalinguísticos coligidos na série Na ponta da língua. Nesses textos, 

realça-se a veemência com que o autor, desde suas primeiras considerações sobre a língua 

literária, dedica-se à preservação da boa linguagem.  

A partir  da publicação dos artigos em questão, estabelece-se o apogeu do discurso 

prescritivista de Melo. A configuração desse discurso perpassa pela variabilidade dos tipos de 

texto produzidos pelo autor, cuja reflexão metalinguística se expressa em diferentes gêneros  

textuais, que Bakhtin (2003: 261-262) denomina “gêneros do discurso”:   
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O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos 
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (...) Todos esses 
três  elementos  –  o  conteúdo  temático,  o  estilo,  a  construção  composicional  –  estão  
indissoluvelmente  ligados  no  todo  do  enunciado  e  são  igualmente  determinados  pela  
especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado  
particular  é  individual,  mas  cada  campo  de  utilização  da  língua  elabora  seus  tipos  
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. [grifos do 
autor]

Na  produção  metalinguística  de  Melo,  uma  transição  de  gêneros  textuais  é 

determinante para que a individualidade do enunciador se torne ainda mais patente. Trata-se 

da  transição  da  obra  científica  para  o  artigo  jornalístico,  gênero  que  se  fundamenta  na 

exposição de opiniões pessoais,  de cuja articulação emerge uma  concepção individual  de  

mundo,  a  ser  apresentada  ao  leitor.  Avulta,  no  gênero  artigo  de  jornal,  o  reflexo  da 

individualidade  do  locutor  no  enunciado,  processo  incluso  no  âmbito  de  investigação  de 

Bakhtin (op. cit.: 265-266): 

(...) Todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em qualquer campo da 
comunicação  discursiva  (rietchevóie  obschênie)  –  é  individual  e  por  isso  pode  refletir  a  
individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual. (...) Na  
imensa maioria dos gêneros discursivos (exceto nos artístico-literários), o estilo individual não 
faz parte do plano do enunciado, não serve como um objetivo seu mas é, por assim dizer, um 
epifenômeno do enunciado, seu produto complementar. [grifo do autor]

   
Organizadas na forma de artigo jornalístico, as proposições metalinguísticas de Melo 

se encontram isentas da objetividade que norteia o trabalho científico. Ao se instaurar essa 

isenção, concede-se ao filólogo o espaço enunciativo adequado para a profusa manifestação 

de suas convicções metalinguísticas e de suas opiniões acerca dos usuários da língua. 

Os artigos metalinguísticos de Chaves de Melo retratam um momento de culminância 

do prescritivismo do autor. Nesses textos, ao se destinar à objetividade – já obscurecida, nos 

escritos  anteriores  de  Melo,  por  uma  postura  subjetivista  assumida  pelo  filólogo  –  uma 

contínua  obliteração,  funda-se  uma  individualidade  hegemônica,  a  partir  da  qual  se 
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configuram os traços de um enunciador concentrado em dois procedimentos: registrar a língua 

e preservar um modelo línguístico. Pode-se verificá-los no artigo “Vícios de pronúncia” – cuja 

produção antecede a elaboração dos textos reunidos em  Na ponta da língua  – no qual se 

substantifica, primordialmente, a ostensividade do discurso prescritivista de Melo.   

3.2) O primeiro indício ululante

O procedimento da correção, com base no qual se instaura a norma prescritiva, faz-se 

predominante em “Vícios de pronúncia”46. Nesse artigo – publicado no Jornal do Brasil, em 

24 de novembro de 1957 – inicia-se um processo de explicitação da  norma prescritiva, ao 

qual se dará continuidade nos textos que integram a série Na ponta da língua. Ao produzir o 

artigo em questão, Chaves de Melo estabelece um grau máximo de patenteação da  norma  

tradicional, tornando-a  ululante. Em defesa dessa norma, o autor focaliza as  distorções  das 

quais estaria impregnado o português falado no Brasil.

Melo vincula tais  distorções  ao influxo do rádio sobre o desempenho dos falantes 

brasileiros, em cuja pronúncia se comprovariam deformações provenientes da assimilação de 

erros cometidos pelos radialistas. A postura corretiva do filólogo transparece nitidamente na 

proposta implícita de que se instituam cursos de dicção:

Creio que, por influência do rádio e em conseqüência da falta total de escolas ou cursos de 
dicção, se está deformando gravemente a pronúncia de nosso idioma.  Os locutores foram  
alterando a posição do acento subtônico e deslocando a posição do acento enfático, do que tem 
resultado uma incomodativa e perigosa distorção da fala portuguêsa.

(GFLP, 55)

As proposições de Melo para que se purifique o português do Brasil se concentram no 

plano fonético. Deste modo, no artigo em análise, o autor dedica-se a combater os  erros de 

46 Os  fragmentos  essenciais  desse  artigo  se  encontram  anexados  à  seção  ortoépia  da  Gramática  
fundamental da língua portuguesa, razão por que, ao se fazer necessária a transcrição de excertos desse texto, 
recorrer-se-á à referida gramática. 
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pronúncia. Em meio a esse combate, o filólogo antecipa muitas das questões abordadas na 

Gramática  fundamental  da  língua  portuguesa  –  especificamente  nas  seções  ortoépia e 

prosódia – o que permite apontar-se a integração do fragmento de “Vícios de pronúncia” à 

GFLP como uma forma de se reiterarem convicções metalinguísticas. 

Ao preconizar essas convicções, Melo recorre à explicitação do como deve ser, na qual 

se fundamenta  a prescrição linguística.  Tal  exposição se integra às considerações sobre a 

transferência do acento de ênfase:

(...) assinalo aqui o que me chamou a atenção no rádio, domingo último: “trínta-e-quatro”  
(acento de ênfase no in), em vez de “trinta-e-quatro” (acento de ênfase no a), como deve ser: a 
pronúncia é mais tênue nas primeiras sílabas e há uma pausa ou uma intensificação maior na 
última tônica.

(GFLP, 57)

Entre os  erros  combatidos no artigo em questão – e que voltam a ser repelidos na 

Gramática de Melo – também se inclui  o  suarabácti,  ou seja,  a  dissolução de um grupo 

consonântico em virtude da inserção de uma vogal:

(...) Comecemos pelos suarabáctis. Inúmeras são as pessoas que os produzem habitualmente. 
Talvez seja necessário esclarecer: trata-se da inserção de uma vogal, a desfazer um grupo  
consonântico próprio ou impróprio (...).
(...) ocorre um apoio vocálico à consoante final de prefixos como sub ou post: tenho ouvido, 
com mal-estar, uma professôra dizer ao microfone, por exemplo, “posti-comúnio” em vez de 
“post'comúnio”. Quantos são os que dizem subitrair em lugar de sub'trair, subisserviente, em 
lugar de subserviente, e outras assim.

(GFLP, 56)

No excerto acima, estabelece-se um vínculo entre a percepção do erro de pronúncia e 

uma sensação de incômodo/mal-estar.  Ao longo do texto em análise,  essa vinculação – a 

partir da qual o autor confere um cunho sinestésico ao procedimento prescritivo – perdura, até 

a sensação de mal-estar evoluir para a de aflição:     



228

Comuníssima também, e muito aflitiva, é a deslocação da subtônica nos advérbios em mente: 
“defínitivamente”,  com acento na segunda sílaba,  em vez de “definitívamente”,  com leve  
acento na segunda sílaba, um acento mais forte, subtônico, na quarta sílaba e o acento tônico 
na penúltima. Uma pronúncia com ritmo pendular: de-fi'-ni-ti”-va-men'”-te. 

(GFLP, 56)

A descrição de uma sensação aflitiva prevalece quando Melo efetua um apanhado das 

principais  distorções  verificáveis  na  realidade  linguística  por  ele  denominada  de  fala  

portuguesa:

As pessoas que têm o senso do ritmo da fala portuguêsa, que têm o sentimento da língua,  
experimentam enorme aflição com essas deslocações sistemáticas de acento subtônico, com o 
mau tratamento da seqüência silábica fraco-forte ou com o desajuste no uso da pausa ou da 
intensidade ou da altura enfática, –– experimentam uma tal aflição que, ao cabo de algum  
tempo, já não suportam ouvir... [grifos do autor]

(GFLP, 57)

No fragmento anterior, fazem-se referências simultaneamente ao caráter português da 

língua falada no Brasil e ao  sentimento  da língua. Assim, instaura-se uma estreita relação 

entre o elemento português e a essência da língua usada no Brasil. Nessa relação, originária da 

preconização dos  laços  linguístico-culturais  entre  Brasil  e  Portugal,  arraiga-se  a  série  Na 

ponta da língua, conforme será exposto a seguir.  

3.3) Na ponta da língua, no ápice da ordem

Os artigos de Melo  publicados  na referida  série  vieram a lume,  originalmente,  no 

periódico fluminense  O Mundo Português,  vigente na imprensa carioca durante a segunda 

metade do século passado. Nesse jornal, especificamente na década de 1990, estabeleceu-se 

uma seção denominada “Na ponta da língua”, na qual se explanavam tópicos ortográficos e 

gramaticais.  Tal  estabelecimento  adveio  de  uma  proposta  do  filólogo  Evanildo  Bechara, 

conforme se expõe no prefácio dos livros que integram  Na ponta da língua, elaborado por 
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Antônio  Gomes  da Costa,  cônsul  de  Portugal  no período em se  publicaram os  primeiros 

volumes da série em questão:

Foi uma sugestão do Prof. Evanildo Bechara. Todas as semanas o jornal O Mundo Português 
reservaria um espaço para publicar artigos sobre questões do Idioma e da Gramática. O trato 
foi  fechado  –  e  assim  os  leitores  de  Na Ponta  da  Língua  tiveram  o  privilégio,  nestes  
últimos anos, de aprender muito com os mestres do Instituto de Língua Portuguesa.

(PL, 9)

Bechara assumiu, dessa forma, um papel fundamental para que na imprensa brasileira 

se restabelecesse a metalinguagem jornalística, à qual se impusera um estacionamento desde o 

falecimento de Napoleão Mendes de Almeida, consoante ressalta o cônsul português. Nas 

considerações  de Gomes da  Costa,  ratifica-se  a  necessidade  de  que  a  imprensa  brasileira 

voltasse  a  exercer  sua  função  norteadora,  cujo  exercício  proporcionaria  aos  leitores  o 

conhecimento da utilização correta da língua:

(...) Com a morte do Prof. Napoleão Mendes de Almeida, que durante muito tempo no Estado 
de São Paulo  manteve a sua coluna para dirimir dúvidas e elucidar controvérsias sobre as  
palavras e a gramática, terminou praticamente esse magistério que alguns jornais mantiveram 
durante muitos anos, cuidando das coisas do Idioma como cuidavam da “vária” parlamentar,
ou do noticiário da cidade, ou da previsão do tempo.
Por  isso,  ganhou  maior  significado  a  proposta  dos  professores  do  Instituto  de  Língua  
Portuguesa. 

(PL, 9)

Identifica-se, no discurso do cônsul, uma unificação das normas lusitana e brasileira, 

as quais são consubstanciadas num mesmo objeto de explanação gramatical,  atribuído aos 

estudiosos brasileiros.  Nessa unificação,  demonstra-se a  adesão de Gomes da Costa  a um 

clima de opinião vigente no meio  científico-educacional brasileiro desde  a primeira metade 

do século passado, época em que se preconizava a unidade linguístico-cultural entre Brasil e 

Portugal.  Nas  palavras  do  cônsul  português,  manifestam-se  indícios  de  uma permanência 
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desse clima de opinião, no qual se arraiga o elogio que Gomes da Costa, no final da década de 

1990, dirigiu à transferência dos artigos publicados no jornal O Mundo Português para a série 

Na ponta da língua: 

[Tais] lições não poderiam ficar restritas aos leitores de um semanário voltado basicamente 
para a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. Por isso, a Diretoria do Liceu Literário  
Português resolveu, em boa hora, editar uma coletânea das mesmas. Ao congratularmo-nos  
com a iniciativa,  queremos,  acima de tudo,  registrar  o nosso profundo reconhecimento e  
admiração  por  esses  Mestres  incansáveis  e  competentes  que  simultaneamente  aceitaram  
também o convite para criar  dentro  do Liceu Literário  Português  um foco permanente de  
ensino e de pesquisa sobre o Idioma.
Muito já lhes devíamos antes, pelo magistério e pelo trabalho; mas ficamos a dever-lhes muito 
mais – e nem sabemos agora como quitar uma dívida que é de Portugal. 

(PL, 10)

Em meio a  esse  clima de opinião, no ano de 1994, Chaves de Melo produz quatro 

artigos para O Mundo Português, a saber:

Respondendo a um leitor... (10/06/1994) 

Lendo, ouvindo e reprovando (04/08/1994) 

Maiúsculas, minúsculas e ortografia (15/09/1994)  

Pondo os pingos nos ii (17/11/1994)  

Dando continuidade à  tradição iniciada por  Mário  Barreto  e  Napoleão Mendes  de 

Almeida, Melo estabelece reflexões metalinguísticas destinadas especificamente às páginas 

do jornal, que se tornam um espaço para a manifestação de diretrizes linguísticas. Nos artigos 

arrolados acima, integrados à série Na ponta da língua, o prescritivismo do filólogo atinge o 

ápice, demonstrando-se por meio de correções explícitas.
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Pode-se vincular tal  ápice à consumação da imprensa como veículo transmissor de 

diretrizes linguísticas, a qual se presenciou, no Brasil, no final do século passado. Na década 

de 1990, particularmente, proliferaram as consultorias linguísticas nos jornais, que passaram 

a  conceder  um  amplo  espaço  aos  articulistas  que  se  incumbiam  de  elucidar  questões 

gramaticais e ortográficas. A esses articulistas, caberia o ofício de explicitar o modo correto  

de falar e de escrever.

Ao dissertar sobre o aparato destinado a favorecer a divulgação da  norma explícita, 

Aléong (op. cit.: 167) menciona a imprensa e confere especial relevo à função da escola: 

   
(...) o terceiro objeto da análise sócio-histórica da norma explícita é o lugar da língua nos  
aparelhos de difusão, dos quais a escola é muito provavelmente o mais importante. A história 
do ensino da língua bem como a história da escolarização coincidem em grande parte com a 
difusão  da  norma  na  população.  A situação  na  imprensa  merece  também,  é  claro,  uma  
grande atenção. 

No contexto em análise, além de manter sua importância como veículo divulgador da 

norma explícita, a imprensa passa a ocupar um lugar semelhante ao da escola, visto que se 

propõe, igualmente, ensinar a língua. Acentua-se a recorrência aos articulistas da língua, aos 

quais se atribui um prestígio maior do que aquele observável na época de  Mário Barreto e 

Napoleão Mendes de Almeida.

A imprensa passa,  então, a assumir um papel pedagógico, a partir  do qual adquire 

autonomia  para  veicular  parâmetros  linguísticos,  enunciados  por  professores  de  Língua 

Portuguesa cujos esclarecimentos são continuamente requisitados pelos leitores. Por meio da 

ação desses professores, a norma torna-se cada vez mais  explícita. Em consequência disso, 

faz-se cada vez mais patente a noção de erro, em cujo combate se assegura a legitimidade da 

norma explícita, conforme expõe Aléong (op. cit.: 172-173):        

  
(...)  Na força de sua legitimidade e de sua hegemonia sociais como norma do aparelho do  
Estado, da escola e da imprensa, [a norma explícita] constitui um valor absoluto pelo qual se 
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pode medir qualquer outro desempenho lingüístico. (...) É em referência a esta norma que se 
reconhece [sic] os erros. (...) no nível da norma explícita, (...) o erro é por definição tudo o que 
não está conforme a esse código, qualquer que seja, por outro lado, a realidade do uso.

Nesse  contexto  de  sublimação  da  imprensa  enquanto  órgão  divulgador  da  norma- 

-padrão,  insere-se  a  metalinguagem  jornalística  de  Chaves  de  Melo,  cujos  artigos  serão 

analisados a seguir. Nos textos do articulista, focalizam-se questões de ortografia/pronúncia, 

assim como nos  textos jornalísticos  de Barreto e  de Almeida.  Essa  permanência  de foco 

temático aponta para o fato de que, independentemente da distância temporal que as separe, as 

elaborações metalinguísticas podem estabelecer contatos entre si, contribuindo para que se 

compreenda o conhecimento como uma entidade histórica, conforme observa Auroux (2006). 

         

a) O embasamento linguístico na prescrição

No artigo “Respondendo a um leitor...”, expõe-se inicialmente um fator que favorece 

ainda mais a explicitação da  individualidade  do enunciador que assume a autoria do artigo. 

Esse fator é a solicitação de uma resposta, que aguça, no destinatário da pergunta (ou seja, no 

articulista),  o desejo de escrever e, por conseguinte,  de apresentar a  sua  visão de mundo. 

Observe-se o fragmento abaixo:

Escreve-me um leitor a perguntar se um médico, um engenheiro, um economista e outros  
assim, do ramo técnico, precisam conhecer e praticar a língua correta, pautada pela gramática 
e registrada nos dicionários.
Seria longa uma resposta cabal, sobretudo se a ilustrássemos com boa exemplificação. Cingir-
-nos-emos ao essencial, mas, para tanto, devemos começar do começo.
Então teremos de iniciar pela distinção entre (...) língua transmitida e língua adquirida.   

(PL, 29-30)

Em  tais  circunstâncias  de  produção  escrita,  o  desejo  de  escrever  está 

indissoluvelmente ligado ao desejo do outro, a partir do qual se instaura uma enunciação na 
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qual o tu pede que o eu se manifeste. Ao estabelecimento dessa enunciação no texto escrito, 

destina-se a explanação de Landowski (2002: 176):  

Curiosamente, a escritura “do desejo”, aquela em que o desejo de escrever é inteiramente  
determinado pelo desejo do outro, parece , por natureza, estrategicamente contraproducente. 
(...) É de um presente “absolutamente presente” que [o desejo] pede que se fale: um presente 
pontual,  candente,  se  assim  se  pode  dizer,  o  mais  imediato  que  se  possa  conceber  
relativamente ao sujeito: o próprio presente de sua enunciação. [grifo do autor]  

No referido excerto de “Respondendo a um leitor...”, Chaves de Melo incumbe-se de 

distinguir  língua transmitida  e  língua adquirida, distinção da qual já se encarregara em  A 

língua do Brasil. Nessa obra, o filólogo institui um vínculo entre língua transmitida e dialeto 

e um liame entre língua adquirida e modalidade literária assimilada na escola:  

(...) A língua transmitida é a que recebemos do nosso meio social, é o nosso dialeto, com seu 
sotaque peculiar, com suas particularidades de morfologia e de sintaxe, com seu vocabulário 
característico.  A  língua  adquirida é  a  literária,  a  culta,  que  vamos  aprender  à  escola  e  
continuaremos a aprender o resto da vida, se temos inclinação para apreciar convenientemente 
ou para plasmar o Belo literário. [grifos do autor]  

(LB, 136)
   

Essas vinculações são restabelecidas no artigo em questão, no qual entretanto, ao se 

conceituar língua transmitida, não se menciona a noção de dialeto: 

(...) A língua, (...) quando patrimônio de um povo que já adquiriu determinado grau de cultura, 
se biparte em “língua transmitida” e “língua adquirida”. A primeira se herda com os outros 
usos sociais. Assim, normalmente, uma criança de quatro anos já se serve, sem dificuldade, 
do sistema da sua língua nacional. Espontaneamente, quase sem tomar consciência. 
A outra, como o diz o nome, vai-se aprender na escola, com esforço, com método, e vai-se  
aprendendo o resto da vida, se não se quiser ficar no primeiro estágio, digamos, no curso  
primário. [grifo do autor]

(PL, 30)
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Desse modo, no fragmento anterior, não se associa a língua transmitida a um uso local 

da língua, mas a uma utilização espontânea do sistema linguístico, noção saussuriana da qual 

se serve Chaves de Melo para atribuir uma fundamentação linguística às suas elucubrações 

prescritivistas.

Verifica-se,  no  restabelecimento  da  distinção  entre língua  transmitida e  língua  

adquirida, a sedimentação de uma noção teórica nas reflexões de Melo, a qual se estabelece 

na fase dialetológica e perdura na fase jornalística da produção metalinguística do autor. É na 

língua adquirida que o articulista concentra seu olhar analítico, objetivando resguardá-la da 

ação daqueles que ignoram a importância da língua-padrão:

(...) poderíamos insistir em que o conhecimento e o bom manejo da língua padrão é o primeiro 
e  mais  nítido  testemunho  de cultura  geral.  Sim,  porque  tudo,  em qualquer  especialidade  
científica ou técnica, se exprime e se deve exprimir na língua padrão. Ignorá-la, gaguejá-la  
ou atamancá-la é sinal de atraso, de incompleta formação mental. [grifo do autor]   

(PL, 31)

No  excerto  acima,  instaura-se  a  modalização  da  norma  pelo  dever,  sobre  a  qual 

disserta Barros (1999: 24): 

A  forma  mais  característica  de  instalação  (virtual)  de  um  bom  usuário  da  língua  é  a  
modalização pelo dever. Trata-se da modalização essencial da norma culta e (...) ela torna tal 
norma prescritiva. A modalização pelo dever ocorre nos textos com os verbos dever ou não-
-poder, o adjetivo  obrigatório, o advérbio  obrigatoriamente  ou as expressões  de regra,  de 
norma, entre outras. [grifos da autora]

Essa modalização da norma se evidencia na asserção de que “tudo se deve exprimir na 

língua padrão”. Para se justificar essa afirmação, estabelece-se uma estreita relação entre uso 

da língua-padrão e demonstração de cultura. Desse ponto de vista,  a utilização da língua- 

-padrão torna-se um meio de expressar uma cultura idealizada, em defesa da qual Melo inicia 

um processo de preconização incisiva da norma. 
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A origem desse processo está na forma com que, no final do século passado, ampliou- 

-se a função social da  norma explícita  veiculada pela imprensa. Aléong (op. cit.: 164-165) 

expõe dois modos por meio dos quais se pode abordar a questão da norma explícita: 

Pode  se  abordar  a  questão  da norma explícita  de  duas  maneiras.  De um ponto  de  vista  
histórico, convém analisar os processos sócio-históricos que presidiram à gênese e à evolução 
de uma prestigiosa variedade de língua socialmente valorizada e legitimada. De um ponto de 
vista sociológico, serão sobretudo as funções sociais da norma que chamarão nossa atenção. 

Para  se  chegar  à  origem  da  preconização  incisiva  instaurada  por  Melo,  faz-se 

necessário  unir  esses  dois  pontos  de  vista.  Sob  o  aspecto  histórico,  deve-se  observar  a 

autoridade que se atribuiu continuamente aos  articulistas da língua, situando-se o filólogo 

num momento de culminância dessa atribuição. Do ponto de vista sociológico, verifica-se a 

autopercepção de Melo como usuário-padrão da língua, a quem recorrem os  ignorantes em 

assuntos vernáculos.      

Dessa forma, a ampliação da função social da  norma explícita  se estende à função 

social  dos  seus  divulgadores  nos  jornais,  que,  revestidos  de  uma  irrefutável  autoridade 

linguística, tornam-se propensos a preconizar incisivamente a norma, como o faz Chaves de 

Melo.

Essa  preconização incisiva  – perceptível  no fragmento  analisado anteriormente,  no 

qual se atribui uma incompleta formação mental  aos falantes que ignoram o uso da língua- 

-padrão – consolida-se no texto cujo estudo será realizado a seguir.         

b) Agressões semânticas e sintáticas

No  artigo  “Lendo,  ouvindo  e  reprovando”,  destina-se  à  norma  uma  preconização 

incisiva,  instaurada  por  intermédio  de  uma  seleção  lexical  que  se  deixa  assinalar  pela 

ofensividade.  Utilizando-se  do  espaço  subjetivo  concedido  pelo  gênero  jornalístico,  Melo 

estabelece  uma  enunciação  prescritiva  assentada  num vocabulário  insultuoso,  no  qual  se 
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incluem  comparações  a  partir  das  quais  se  depreciam  explicitamente  determinados  usos 

linguísticos. Essa depreciação explícita se evidencia no fragmento seguinte, no qual o filólogo 

compara o desvio da norma-padrão a uma espécie de sarna: 

(...)  De fato, a asneira, o erro, o despautério são uma espécie de sarna: contagiam com o  
simples toque. E mais: não raro o indivíduo que está repetindo o mau uso fica convencido de 
que está servindo do melhor.
Exemplo típico é o do verbo  colocar, que invadiu o campo semântico de vários outros e é  
empregado com a satisfação de uso beletrista. Não o afirmo dos casos extremos, como o  
daquele  que  disse  ter  a  galinha  “colocado  um ovo”,  ou  do  outro  que  disse  ter  alguém  
“colocado um muro abaixo”. Mas no resto, é o sorriso íntimo de satisfação de quem sabe que 
está “abafando”. [grifos do autor]   

(PL, 46)

Patenteia-se também, no excerto anterior, o modo irônico por meio do qual o autor se 

refere aos indivíduos que usam excessivamente o verbo colocar, os quais são ridicularizados 

pelo  filólogo,  que  neles  identifica  a  “satisfação  de  quem  sabe  que  está  abafando”.  Ao 

empregar essa expressão, Melo incorpora marcas de coloquialidade à sua formulação irônica, 

as  quais  demonstram o  ajustamento  das  elaborações  metalinguísticas  do  autor  ao  gênero 

jornalístico, no qual se busca uma interação com o leitor por intermédio da adoção de uma 

linguagem informal.

A formulação irônica, à qual Melo já recorrera em A língua do Brasil, incorpora-se às 

condenações destinadas ao uso do verbo  colocar.  Ao efetivar tais reprovações,  o filólogo 

utiliza-se do espaço jornalístico para dirigir críticas a construções empregadas nos próprios 

jornais.  Portanto,  no  âmbito  jornalístico,  o  autor  institui  um espaço  autocrítico,  no  qual 

reprova,  por  exemplo,  a  extinção  do  uso  do  verbo  pôr,  justificando-a  ironicamente  ao 

estabelecer a asserção de que os jornalistas o “consideram vulgar demais”:

Ainda hoje li em certa folha da classe A, em editorial: “...numa chance única para se colocar 
um ponto final na crise que abate o país há anos”. Ora, ponto final se deita, pinga, põe, mas 
nunca se coloca. Também são muitos os que “colocam” a vida em dia. E por aí. Enquanto isso, 
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o verbo pôr, que nasceu com a língua, está desterrado. Não se usa. Parece que o consideram 
vulgar demais. [grifos do autor]   

(PL, 46)

A censura  ao  emprego excessivo  do  verbo  colocar  – em virtude do  qual  se  teria 

anulado o uso de pôr – insere-se num campo específico da atividade metajornalística do autor: 

a crítica  à  hipersemantização  de  certos  verbos.  Deste  modo,  na  linguagem  jornalística, 

determinados verbos estariam sendo ultrautilizados, em detrimento de outros semanticamente 

próximos. No rol desses verbos excessivamente empregados, além de colocar, estaria incluso 

o verbo permanecer, em cuja análise o filólogo restabelece a sensação aflitiva de percepção 

do erro, descrita no artigo “Vícios de pronúncia”:     

    
Outro verbo que entrou na moda e expulsou os semanticamente próximos foi permanecer. Os 
desterrados são ficar, continuar, estar. Lembro um exemplo aflitivo, numa das descrições de 
partida da “Copa”, aflitivo porque o futebol (ou “futêbol”, como agora passaram a dizer) é 
muito rápido: “já passaram 37 minutos do primeiro tempo e  permanece  tudo igual”. Quem 
sabe estivesse contagiado diria “continua”. [grifos do autor]   

(PL, 46)

No trecho acima, embora o procedimento prescritivo se concentre no plano semântico, 

identifica-se uma  repreensão  situada no âmbito fonético, visto que se instaura uma alusão 

reprovativa à pronúncia “futêbol”.

Além de explicitar as desvirtuações linguísticas no plano semântico, Chaves de Melo 

volta-se para as agressões destinadas à sintaxe, como se verifica no excerto seguinte, no qual 

a coloquialidade é restabelecida por meio do uso conotativo do verbo pescar:

Outro mau exemplo que pesquei numa respeitável folha foi este, em que a sintaxe também foi 
agredida: “e que os contratos acertados por pais e donos de escolas, com base na Lei 8.170, 
permanecem”. Eu diria “continuam em vigor”, ou “ainda estão vigentes”. E diria “acertados 
entre pais e donos”.

(PL, 46)
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Nesse  fragmento,  a  subjetividade  do  articulista  e  sua  enunciação  prescritiva  se 

entrelaçam, porquanto nele,  além de se valer  da 1ª  pessoa,  o filólogo estabelece-se como 

usuário-padrão  da  língua,  atribuindo  latentemente  às  suas  formulações  linguísticas  a 

qualificação de exemplares.     

c) A asserção teológica

Em A língua do Brasil, institui-se primordialmente uma referência à figura de Deus, 

cuja onipotência é mencionada como fator de propulsão da atividade científica de Chaves de 

Melo. Observe-se o fragmento abaixo:

Se Deus me der oportunidade, vida e saúde, pretendo desenvolver minhas pesquisas e estudos, 
articulá-los com os hispano-americanos no mesmo sentido e os franco-canadenses, para mais 
tarde poder dizer alguma coisa sôbre o “destino das línguas românicas na América”. 

(LB, 126-127)

No  prefácio  da  Gramática  fundamental  da  língua  portuguesa,  Melo  refere-se 

novamente a Deus, qualificando-o como Aquele a quem Madre Maria de Sion serviu sem 

restrições. Ao incentivo da religiosa, o autor atribui a procedência de sua Gramática:   

Planejado e iniciado há bastante tempo, só agora se conclui êste livrinho. Deveria êle fazer  
parte de uma coleção didática imaginada pela saudosa Madre Maria Adolfo de Sion, para  
melhorar  o  ensino  e  adequadamente  compô-lo  com  a  educação,  coisas  que  andam  
dissociadas, ou mal sinonimizadas.
Com a ausência da animadora, que foi contemplar na eternidade Aquêle a quem serviu sem 
desfalecimento na terra, muitos desanimamos e deixamos o trabalho para as calendas gregas.

(GFLP, 3)

Reitera-se a alusão à figura divina no Ensaio de estilística da língua portuguesa, obra 

em que Melo tece considerações acerca da esperança, definindo-a como uma atitude inerente 

ao  ser  humano,  por  meio  da  qual  o  indivíduo  instaura  expectativas  e  almeja  a  salvação 

proporcionada por Deus: 
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Toda a nossa vida,  natural  e espiritual,  gira em torno da esperança.  Humana e teológica.  
Teimoso otimismo, que crê em dias melhores; sábia confiança na misericórdia salvífica de  
Deus.
O  doente  espera  a  cura,  o  apaixonado  espera  a  correspondência,  a  criança  espera  a  
adolescência, a adolescência espera a mocidade, o pobre espera socorro, o jogador espera a  
sorte, os diversos tipos de náufrago esperam a tábua; o cristão espera a vida eterna. Todos  
esperam e tudo é espera.

(EELP, 86)

Ao  estabelecer  reflexões  em  que  se  focaliza  a  figura  de  Deus,  Chaves  de  Melo 

direciona  suas  reflexões  para  o  campo  da  Teologia,  direcionamento  a  partir  do  qual  a 

atividade  científica  do  autor  transcende  a  investigação  linguística.  Assim,  permite-se 

relacionar a postura científica de Melo ao perfil do cientista contemporâneo, em cuja esfera de 

atuação Greco (1994: 25) identifica a incumbência de adotar um pensamento global, no qual 

se  insiram  num  campo  específico  de  investigação  outras  visões  analíticas  que  possam 

complementar determinado trabalho científico:

(...) hoje se exige que o cientista ultrapasse os limites do seu rigoroso campo de ação. Para 
além da ciência, tem o cientista de estar atento e aberto a uma nova concepção de realidade 
moldada pelo emergente paradigma relacional que alguns denominam holístico. Embora, por 
dever de ofício, seja obrigado a agir localmente, limitadamente dentro dos parâmetros do seu 
campo  de  ação,  terá  o  cientista  contemporâneo de pensar  globalmente,  relacionando  seu  
restrito  campo a  toda  uma teia  de  outros  elementos  que  formam o  seu  entorno.  Estará,  
portanto, no âmbito da reflexão e da especulação – é quando o cientista se faz filósofo e,  
muitas vezes, até místico ou teólogo.   

Norteado por esse olhar holístico, no artigo “Maiúsculas, minúsculas e ortografia”, o 

filólogo mescla análises linguísticas e considerações teológicas, concentradas especificamente 

no  âmbito  da  religião  católica.  Nesse  texto,  Melo  destina  seu  olhar  analítico  a  aspectos 

ortográficos da norma, dirigindo críticas à grafia de igreja com inicial minúscula:

Chama atenção que no diário classe A,  O Globo, se viola sistematicamente um preceito da  
norma ortográfica. É o caso de Igreja, referente à católica, escrito com inicial maiúscula. Ora, 
no  Formulário  Oficial,  item  XVI,  nº  5,  se  preceitua  que  sejam  escritos  com  inicial  
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maiúscula  os  “nomes  que designam altos  conceitos  religiosos,  políticos  ou nacionalistas:  
Igreja  (Católica Apostólica Romana),  Nação,  Estado, Pátria, Raça, etc. Observação: Esses  
nomes  se  escrevem com inicial  minúscula  quando  são  empregados  em sentido  geral  ou  
indeterminado”.

(PL, 66)

Percebe-se, no fragmento acima, a integração de um olhar teológico à reprovação de 

um  uso  da  escrita.  A  partir  desse  olhar,  Melo  dedica-se  à  ratificação  dos  preceitos 

estabelecidos pela  Igreja  Católica,  mantendo sua reflexão ortográfica  atrelada  ao discurso 

dessa instituição. O autor identifica na grafia igreja uma depreciação da Igreja Católica, em 

cuja defesa o autor se engaja veementemente, associando a alteração instituída pelo ortógrafo  

do jornal à assumpção de uma postura ignorante:   

  
(...) é possível que seja coisa intencional do “ortógrafo” da folha que gostaria de minimizar a 
Igreja. Tanto que assim aparece nos próprios artigos do cardeal D. Eugênio Sales. Cito um só 
exemplo. No artigo de 2 de junho se lê: “Creio  na  igreja  una,  santa,  católica  e  apostólica”.  
Ora, é evidente que o cardeal não escreveu isto: antes, pôs iniciais maiúsculas em todas as  
palavras. Se, pois, o “ortógrafo” da folha alterou o que estava escrito para minusculizar  a  
Igreja, deu com isto apenas prova de ignorância, e jamais conseguiria apagar mil novecentos e 
noventa e quatro anos de História, tomando as palavras “em sentido indeterminado”.  

(PL, 66)

Ao verificar  a  grafia  igreja  nos  textos  de  D.  Eugênio Sales,  conforme declara  no 

excerto  acima,  Chaves  de  Melo  isenta  o  clérigo  de  tal  uso  linguístico,  atribuindo-o  à 

pressuposta intenção do jornalista de minimizar a importância da Igreja Católica. Deste modo, 

o filólogo converte a referência a D. Eugênio Sales em uma exemplificação pelo modelo, cuja 

idoneidade religiosa é associada a um uso ideal da escrita.   

d) Entre os escrúpulos da língua e os da política

No artigo “Pondo os pingos nos ii”, Melo reprova o uso da expressão “pedir demissão 

de cargo”. Dirigindo seu olhar analítico para a linguagem dos jornais e da imprensa televisiva, 
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o  articulista  constrói  uma  argumentação  favorável  à  utilização  da  construção  “pedir 

exoneração”:

Os jornais e a televisão (como ouvi hoje pela milésima vez) noticiam que Fulano ou Beltrano 
“pediu demissão de cargo”. Trata-se de flagrante impropriedade, uma vez que demissão é  
“despedida”. Na verdade, o funcionário, ainda que graduado, pediu “exoneração”.
Dimittere, em latim, significa “mandar embora”, “despedir”. E é óbvio que o verbo português 
é tomado à língua-mãe. Quanto a exonerar, tem como radical a palavra ônus, tomada ao latim  
e cujo significado é o mesmo da fonte: “carga”, “peso”, “encargo”, “coisa difícil”. (...)
Portanto, o funcionário, o ministro pede que o livrem do peso, do ônus, do trabalho; não pede 
que o mandem embora, que o despeçam. [grifo do autor] 

(PL, 92)

A argumentação composta pelo autor deixa transparecer sua formação filológica, com 

base na qual Chaves de Melo tece considerações etimológicas, empenhando-se em encontrar 

as raízes do vocábulo “demissão”. Ao tecê-las, o autor abdica dos traços coloquiais e do tom 

irônico  verificáveis  nos  artigos  analisados  anteriormente,  para  adotar  uma  linguagem 

moderada, que se demonstra no uso do termo  “flagrante impropriedade”  para qualificar a 

distorção explanada.

No texto em questão, para endossar o uso da construção correta, o articulista opta pela 

fundamentação filológica,  na qual sobressai a recorrência a aspectos do latim. Em meio à 

tecedura dessa fundamentação, a prescrição consolida-se pela via assertiva, em cujo âmbito se 

concentram as expressões categóricas “na verdade...” e “é óbvio que...”, por meio das quais 

se estabelecem afirmações paradigmáticas. 

Da linguagem moderada na qual assenta o fragmento em análise, não se vale o autor 

no  excerto  seguinte,  no  qual  o  filólogo  expressa  a  sensação  incômoda  que  lhe  causa  a 

utilização da expressão “descartar a possibilidade”: 

Já que me propus, no artigo, pôr pontos nos ii, não fica bem que só ponha ponto no i de  
escrúpulo.  Vou deitá-lo  noutra  expressão  que  me  incomoda  pelo  erro  e  pela  insistência.  
Refiro-me à expressão “descartar a possibilidade”. Isto não é português, é espanhol e, ainda 
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assim, tem sentido figurado na língua de Cervantes. Tanto em português como em castelhano 
a palavra é termo de jogo. Em português, “descartar” é obrigar (o parceiro) a jogar certo naipe. 
Já  agora  como pronominal,  é  “rejeitar  uma  ou  mais  cartas  por  não  convirem”.  E,  num  
sentido  figurado do figurado,  portanto  quase  desfigurado,  aparece  na  linguagem familiar  
tensa  com  o  sentido  de  “livrar-se  de  pessoas  ou  coisas  que  não  agradam  ou  causam  
incômodo: “Era naturalmente o processo muito expedito para descartar-se dele”. (Machado  
de Assis, Quincas Borba, cap. 84, p. 192, da ed. Garnier de 1891).

(PL, 93)

No trecho anterior, ao empregar o termo “escrúpulo”, Melo insere nas suas reflexões 

metalinguísticas a referência a  um episódio ocorrido durante a campanha eleitoral de 1994. 

Nessa ocasião, ocorreu o vazamento de um diálogo no qual Rubens Ricúpero, então Ministro 

da Fazenda, declarou não ter escrúpulo de “tornar públicas as coisas boas e esconder as más”. 

Deste modo, às considerações do filólogo, integra-se uma enunciação arraigada na situação  

social mais imediata  em que o ato comunicativo é realizado. Acerca de tal  situação social, 

disserta Bakhtin (1999: 113):        

(...) Deixando de lado o fato de que a palavra, como signo, é extraída pelo locutor de um 
estoque social de signos disponíveis, a própria realização deste signo social na enunciação  
concreta  é  inteiramente  determinada  pelas  relações  sociais.  (...)  A  situação  social  mais  
imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir 
do seu próprio interior, a estrutura da enunciação. [grifo do autor]

Ao se observar a  situação social mais imediata  na qual Melo enunciou o vocábulo 

escrúpulo, aquela em que se refutara a conduta ética de um ministro, verifica-se no artigo em 

questão  a  justaposição  de  explanações  linguísticas  e  elucubrações  extralinguísticas,  cuja 

assimilação requer a percepção do contexto sociopolítico em que a elaboração metalinguística 

do articulista se estabeleceu.

Essa elaboração, também no excerto em que se emprega o termo escrúpulo, deixa-se 

assinalar pela formação filológica do autor, que procede a uma comparação entre as línguas 

portuguesa  e  espanhola,  por  meio  da  qual  objetiva  comprovar  a  inadequação  do  uso  da 
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expressão “descartar a possibilidade”. Essa comparação entre fatos de línguas diferentes é um 

procedimento  inerente  à  Filologia,  como  o  autor  já  expusera  na  Iniciação  à  filologia 

portuguesa: 

Estudar-se-ão  os  textos-amostras  cronològicamente,  comentando-os,  aproximando  fatos  
análogos, – da mesma língua e das línguas irmãs, de escritores contemporâneos e de escritores 
mais antigos. Na explicação e nos comentários de textos, particular cuidado terá o professor 
em mostrar ao aluno o valor da expressão (...). 

(IFP, 31)
 

Demonstra-se,  portanto,  uma  continuidade  metodológica na  obra  de  Melo,  que, 

mesmo produzindo um artigo jornalístico voltado para questões atuais da língua, utilizou-se 

de um procedimento intrínseco à pesquisa filológica.  

No referido excerto do artigo “Pondo os pingos nos ii”, o filólogo recorre à prosa de 

Machado de Assis  para exemplificar  a utilização  correta de “descartar”.  Ao efetivar  essa 

recorrência, o articulista abdica da exemplificação por meio da obra de escritores modernos, 

como  Fernando  Sabino  e  Otto  Lara  Resende.  Tal  abdicação  revela  que  as  reflexões 

metalinguísticas  de Chaves de Melo,  ainda na década de 1990,  mantinham-se atreladas  à 

norma literária pré-modernista.         
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Conclusão

Ao dissertar sobre os modos de historicização, Auroux (2006) conceitua-os como os 

modos por meio dos quais os objetos se encontram dispostos na “história real”, ou seja, as 

formas como os fatos ocorrem e se entrelaçam na concretização da temporalidade.

Quando se observa o modo de historicização no âmago do qual se substantifica a obra 

de  Gladstone  Chaves  de  Melo,  verifica-se  que  a  sua  formação  filológica  contribui 

decisivamente para a integração do prescritivismo à sua metalinguagem. Essa contribuição se 

faz perceptível em dois planos: epistemológico e ideológico. 

No plano epistemológico, percebe-se que, devido à sua formação filológica, Chaves de 

Melo  adota  como parâmetro  o  texto  literário,  do  qual  provém o  ideal  de  língua  que  se 

encontra no cerne da sua elaboração metalinguística. Assim, o idealismo hegeliano impregna- 

-se  na produção do filólogo e  origina  um  modelo  linguístico,  em defesa do qual  o  autor 

consuma  o  prescritivismo.  Nessa  defesa,  com  efeito,  concentram-se  as  reflexões 

metalinguísticas de Melo.

Ao longo de sua obra, embora tenha assimilado diversos parâmetros teóricos e tenha 

utilizado  distintos  procedimentos  metodológicos,  o  autor  manteve  seu  ponto  de  vista  

epistemológico atrelado à Filologia, submetendo diferentes materiais de estudo a uma análise 

comprometida com a demonstração da beleza do texto literário. Direcionado por esse ponto  

de  vista,  Melo  integra  considerações  estéticas  às  suas  investigações  linguísticas, 

estabelecendo, com frequência, uma interface entre o belo e o correto. 

No  plano  ideológico,  nota-se  que  a  formação  do  autor,  solidamente  assentada  na 

Filologia lusitana, foi decisiva para que Melo se dedicasse a conservar os laços linguístico- 

-culturais entre Brasil e Portugal. Essa conservação se apresenta como um objetivo essencial 

do filólogo,  desde a oposição dirigida à  escola da língua brasileira até a colaboração no 

jornal O Mundo Português.      
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Ao se dedicar à demonstração dos vínculos existentes entre o português do Brasil e o 

de Portugal, Melo identifica nesses vínculos a norma exemplar, o patrimônio linguístico em 

torno do qual brasileiros e portugueses permanecem unidos. Quando se une discursivamente a 

Serafim da Silva Neto e Sílvio Elia, a fim de corroborar a unidade linguística entre Brasil e 

Portugal, Chaves de Melo ultrapassa a elaboração metalinguística e pratica a defesa de uma 

convicção  ideológica.  Ao  se  empenhar  nessa  defesa,  o  filólogo  estabelece  uma  tessitura 

epistemológica na qual  prescrever  excede  preconizar um modelo linguístico,  para adquirir 

sentido de defender uma cultura exemplar.  

O ponto de vista epistemológico atrelado à Filologia e a intenção de preservar os laços 

linguístico-culturais entre Brasil e Portugal são fatores decisivos para que, em todos os tipos 

de investigação linguística aos quais se dedicou – de sua incursão pela Dialetologia a sua 

contribuição à metalinguagem jornalística,  em meio à diversidade de gêneros textuais aos 

quais seu espírito criativo e irrequieto o conduziu –, Gladstone Chaves de Melo tenha se 

empenhado em defender uma norma: a língua dos clássicos luso-brasileiros.    
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