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APRESENTAÇÃO 

 

 
Figura 1 

A história deste livro decorre do trabalho desenvol-
vido em nosso curso “Gramáticas de Referência do Portu-
guês: de 1890 a 1968”, quando foi oferecida, no segundo 
semestre de 2017, a disciplina  Textos Seminais em Teo-
rias Gramaticais , disciplina esta obrigatória para todos os 
doutorandos de Língua Portuguesa do Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. O envolvimento, a curiosidade, o pensamento 
crítico, o gosto pela pesquisa dos alunos mostraram-se 
como alguns dos fatores determinantes para esta produ-
ção. 

Vale, pois, trazer um pouco dos caminhos que per-
corremos até chegarmos aqui. No primeiro dia de aula do 
curso, depois de apresentados os textos selecionados 
para a realização de um estudo crítico-reflexivo no espaço 
cronológico estabelecido, foi entregue aos alunos inscri-
tos – Heloana, Jefferson Evaristo, Luiz Antônio, Márcia e 
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Marizeth – o Sumário de cada uma das obras seleciona-
das. A posse desse material fez com que todos se sentis-
sem próximos dos autores, como se dividissem com estes 
o período destinado a suas respectivas produções. Encon-
travam-se ali, materializados, Antenor Nascentes, Edu-
ardo Carlos Pereira, Ernesto Carneiro Ribeiro, Gladstone 
Chaves de Melo, João Ribeiro, Mario Pereira de Souza 
Lima, Said Ali, Sousa da Silveira, como estudiosos da gra-
mática da língua portuguesa, emitindo conceitos, tra-
zendo nomenclaturas, abordagem e funcionamento. 

O fato de, nos doze anos de Educação Básica, os dou-
torandos citados haverem tido contato exclusivo com as 
denominações trazidas pela Nomenclatura Gramatical 
Brasileira (NGB), bem como o fato de quatro deles já atu-
arem como docentes de Língua Portuguesa na Educação 
Básica e, pela formação que tiveram, seguirem esses mes-
mos ensinamentos funcionaram como deflagradores de 
questionamentos críticos acerca dos estudos ante os 
quais se colocavam, deixando evidente a consequente e 
inevitável comparação entre tudo quanto experimenta-
vam como novidade em relação aos antigos estudos 
acerca dos fatos gramaticais de nossa língua e as novida-
des e simplificações trazidas pela NGB. 

 Uma nova feição da tradicional, respeitável e co-
nhecida NGB foi trazida àqueles doutorandos, depois da 
leitura da obra Nomenclatura Gramatical Brasileira: 50 
anos depois, de Claudio Cezar Henriques: os documentos 
oficiais, a simplificação da nomenclatura, entre outros as-
pectos. De pronto os alunos perceberam que, ante uma 
pequena amostra do panorama que tinham em mãos, sim-
plificar a nomenclatura gramatical, por si mesma, já se 
mostrava uma tarefa de proporções incomensuráveis. 

À semelhança da personagem Emília, que, na obra 
Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato, propôs 
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à turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo que, no lugar de ou-
virem Dona Benta falando de Gramática, deveriam eles 
mesmos visitar esse misterioso país, Heloana, Jefferson, 
Luiz Antônio, Márcia e Marizeth resolveram buscar al-
guém com quem pudessem conversar e, por conseguinte, 
ficar sabendo dos bastidores das discussões e soluções 
encontradas para a organização da famosa e respeitada 
NGB. 

A fonte de conhecimento, a gentileza no trato, o pra-
zer de falar sobre a língua portuguesa somente poderiam 
conduzir o grupo ao encontro de nosso extremamente 
considerado acadêmico, palestrante, professor, consultor 
Evanildo Cavalcante Bechara. 

O resultado dessa memorável conversa está aqui, 
pronta para ser saboreada, discutida, refletida por todos 
aqueles que amam a Língua Portuguesa e fazem dela o 
meio de diferentes formas de expressão, das mais singelas 
às mais elaboradas. 

A presente obra está dividida em quatro partes, har-
monicamente distribuídas.  

A primeira recebeu o título Definir Bechara: como al-
cançar seis léguas com seis passos, elaborado pelo Profes-
sor Doutor Flávio de Aguiar Barbosa, e que traz ao leitor 
fatos relevantes relacionados à infância, adolescência e 
formação inicial; ao filólogo; ao gramático; ao educador; 
ao lexicógrafo e ao comunicador no sentido mais amplo 
ao termo.  

A segunda parte, intitulada "Um passeio pela tradi-
ção linguística na primeira pessoa do plural", é formada 
pela narrativa dos doutorandos no tocante às expectati-
vas e às experiências vividas desde a primeira aula do 
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curso até a realização da entrevista na Academia Brasi-
leira de Letras. Momentos entendidos por eles como mar-
cantes em diferentes aspectos. 

A terceira é constituída da entrevista. Na verdade, 
como é costume de nosso eminente professor, uma aula 
que em muito ultrapassa o conteúdo das perguntas sele-
cionadas pelo grupo.  O que se apresenta ao grupo, em es-
sência, não são respostas a questões formuladas; são re-
flexões, comentários, apreciações do entrevistado, bem 
como de uma série de referências a outros estudiosos na-
cionais e estrangeiros, tudo isso conduzindo aqueles que 
têm a oportunidade de ouvir o Professor Bechara ao pra-
zer de terem frente a si, ali materializados, estudos vários 
cuja relevância foi, desde muito cedo, reconhecida pelo 
ilustre e sempre reverenciado Professor Manuel Said Ali. 

A última parte apresenta quatro artigos publicados, 
em jornais da época, com comentários favoráveis e desfa-
voráveis acerca dos propósitos e das alterações trazidos 
pela Comissão responsável pela simplificação e unificação 
da NGB. Tais artigos estão presentes na obra intitulada 
Nomenclatura Gramatical, que faz parte da biblioteca que 
pertenceu ao lexicógrafo, professor e escritor Antônio 
José Chediak, volume esse que, hoje em dia, integra o 
acervo do Centro Filológico do Instituto de Letras da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro, e que nos foi gen-
tilmente cedida, para fins de pesquisa, pelo professor Flá-
vio Barbosa. Acompanham cada um desses quatro artigos 
aqui publicados comentários críticos dos respectivos con-
teúdos elaborados pelos cinco doutorandos envolvidos 
no projeto.  

Esperamos que o encontro com este singelo livro 
proporcione àqueles que nos honrem com sua leitura mo-
mentos de deleite, de reflexão e de inspiração para novos 
estudos acerca da Língua Portuguesa, matéria-prima à 
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qual tanto nos orgulhamos de ter acesso. Nossa pá-
tria/mátria, nosso bem cultural, nossa identidade, nosso 
amor. 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2020 
Tania Maria Nunes de Lima Camara 

Professora Associada de Língua Portuguesa 
Instituto de Letras – UERJ 
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DEFINIR BECHARA: COMO ALCANÇAR SEIS 
LÉGUAS COM SEIS PASSOS  

 
Flávio de Aguiar Barbosa  

 

Muito já se escreveu sobre Evanildo Bechara – e 
muito há, de fato, a escrever, dada a produtividade e o ca-
ráter multifacetado de sua atuação! Bechara é o grande 
professor, preocupado com a formação linguística e hu-
manística de seus alunos; o filólogo entranhado em estu-
dos históricos e comparativos a sondar o espírito da lín-
gua; o gramático de sólida base linguística, autor de uma 
das mais importantes gramáticas normativas da atuali-
dade; o lexicógrafo dedicado a questões etimológicas, or-
tográficas, educacionais; o comunicador incansável, apli-
cado na divulgação dos temas de linguagem e que conta-
gia com sua erudição, sua modéstia e serenidade, sua fina 
verve ao tratar dos mais diversos temas. Este trabalho é 
uma tentativa de expor tais dimensões desse gigante das 
Letras; nele articularemos algumas informações biográfi-
cas a informações sobre suas principais linhas de traba-
lho, sistematizadas em seis partes cujo alvo é descrever 
representativamente o significado de nosso homenage-
ado para todos os que já se beneficiaram de sua obra. 

Dois livros são essenciais para o trabalho de síntese 
a que me proponho; ambas foram produzidas há dez anos, 
por ocasião dos 80 anos do Mestre: 

• Entrelaços entre textos: miscelânea em ho-
menagem a Evanildo Bechara, organizada 
pelo professor Ricardo Cavaliere (2008a); e 
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• Homenagem: Evanildo Bechara, organizada 
pelas professoras Dieli Palma, Maria Merce-
des Hackerott, Neusa Bastos e Rosemeire 
Faccina (2008). 

 

1. Infância, adolescência e formação inicial 

Evanildo Cavalcante Bechara nasceu no Recife (PE), 
em 26 de fevereiro de 1928. Era o primogênito de cinco 
filhos de João Bechara, comerciante libanês, e Maria Iza-
bel Cavalcante Bechara, dona de casa maranhense. 

Com a morte prematura do pai, Dona Maria Izabel é 
forçada a pedir a ajuda de parentes, pois não conseguia 
garantir o sustento dos cinco filhos. Os mais velhos foram 
acolhidos em outras casas e, assim, Evanildo veio aos doze 
anos para o Rio de Janeiro, passando a viver com o tio-avô, 
o capitão Benedito Clímaco de Holanda Cavalcante. A cri-
ação proporcionada desde então a Bechara foi cheia de 
atenção, disciplina e preocupações educacionais. 

O bom rendimento escolar e a necessidade de enviar 
dinheiro à mãe levaram o jovem Evanildo às atividades de 
ensino. Trabalhava como explicador de português, mate-
mática e latim; nessa época, interessava-se pela carreira 
de Engenharia, mas a quantidade de alunos de português 
e latim determinou seu aperfeiçoamento contínuo nessas 
disciplinas. 

Em certa tarde, durante uma faxina na casa do 
Meier, o tio lhe deu um volume da Lexeologia do português 
histórico, de Said Ali. Eis as impressões de nosso homena-
geado, conforme depoimento de 2015: 

Nesse tempo, a gente só lia o Eduardo Carlos Pereira 
[...] aí eu deixei o livro no canto, fiz a faxina e, de noite, 
peguei o livro e fui ler. Quando eu li o prefácio, vi que 
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aquele homem emitia informações que eu não encon-
trava nas gramáticas. Em primeiro lugar, ele chamou 
atenção para o falante, porque ninguém falava, nas 
gramáticas, do produtor... E eu: “Meu Deus, este ho-
mem é um outro mundo, não é o Eduardo Carlos Pe-
reira. [...] Eu vou elegê-lo como meu autor predileto!” 
(BECHARA, 2015) 

 

Said Ali, professor de alemão então aposentado do 
Colégio Militar e do Colégio Pedro II, escreveu gramáticas 
de Língua Portuguesa a convite dos fundadores da Com-
panhia Melhoramentos, que seguiam indicação de Capis-
trano de Abreu, historiador e professor do Pedro II. 

O maravilhamento com o novo autor levou à busca 
por mais referências: 

No dia seguinte, eu fui ao Meier, a uma livraria que ha-
via ali, Papelaria Central, e comprei tudo do Said Ali, 
comprei a gramática histórica, a gramática secundá-
ria, a gramática elementar, os meios de expressão e 
alterações semânticas e as dificuldades da língua. Eu 
comecei pelas dificuldades da língua. (BECHARA, 
2015) 

 

Com a sequência dos estudos, surgiram dúvidas que 
mobilizaram Bechara, então com 15 anos de idade, a ten-
tar contato com o autor. O jovem pesquisador nem 
mesmo tinha certeza de que ainda estava vivo, mas lançou 
mão do catálogo telefônico e conseguiu contato com a so-
brinha de Said Ali, com quem ele, que à época já tinha mais 
de 80 anos de idade, morava. Apresentou-se como leitor 
de suas obras e conseguiu agendar uma visita. 

No dia seguinte, às três horas da tarde, eu fui à casa do 
Said Ali. Cheguei, fui recebido, sentei-me num divã. 
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Nesse primeiro dia, o Said Ali estava rasgando fichas 
[...] me apresentei, disse que queria ser professor de 
língua portuguesa e gostava muito dos livros dele. Fui 
dizendo logo a ele: 
— Olha, o senhor está rasgando essas fichas? 
— Eu agora, com essa idade, já não quero mais me in-
teressar por essas coisas. 
— O senhor não pode estar rasgando essas fichas, elas 
já pertencem aos estudos de Língua Portuguesa. 
 
Ele olhou assim pra mim [risos] “Muito bem.” 
Depois me perguntou... isso já numa segunda ou ter-
ceira visita: 
— Me diga uma coisa, o senhor já escreveu alguma 
coisa, já estudou algum assunto? 
 
Eu disse: 
— Olha, professor, depois de ler aquele primeiro ca-
pítulo das Dificuldades, onde o senhor fala de fenôme-
nos de acentuação, eu me interessei pelo assunto e 
reuni uma série de particularidades gramaticais que 
eram refletidas pela entoação, pela sílaba tônica [...] 
— Você tem isso escrito? Quando passar por aqui, me 
traga o caderno. 
 
Eu prontamente, no dia seguinte, ou dois dias depois, 
pra não cansá-lo, levei o caderninho. [...] 
Passados uns quatro dias, o telefone tocou e era da 
casa dele: 
— Titio mandou dizer se o senhor pode vir aqui. 

 

Ao ler o estudo – ainda incipiente, mas revelador de 
talento e capacidade de pesquisa – sobre elementos su-
prassegmentais, Said Ali selecionou uma série de leituras 
que contribuiriam na formação daquele que a partir de 
então passaria a ser seu discípulo. Também se ofereceu 
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para lhe ensinar alemão, língua que favoreceria grande-
mente seus progressos, principalmente nos estudos filo-
lógicos. 

Baseando-se em relatos de Bechara, o professor Ri-
cardo Cavaliere faz as seguintes observações a respeito da 
pilha de livros reservada por Said Ali: 

Os livros eram clássicos da literatura portuguesa: 
João de Barros, Diogo do Couto, Fernão Lopes, Casta-
nheda, Alexandre Herculano, entre outros. Em vez de 
introduzir o orientando pela teoria, como decerto fa-
ria hoje um estudioso da Linguística (ou mesmo da Fi-
lologia), Said Ali o fez pelo texto literário. É essa uma 
lição de que não podemos prescindir: se queremos 
formar um bom filólogo, apresentemos-lhe primeiro 
o texto, depois a tese. (CAVALIERE, “Apresentação”, 
2008a, p. 11) 

 

Bechara (2008, p. 17) recorda-se de que a leitura era 
feita em voz alta e entremeada de comentários e análises 
da história de determinadas palavras. Sempre havia o co-
mentário filológico do texto. 

Adicionalmente aos clássicos da literatura, o mestre 
também indicou leituras teóricas de Filologia e Linguís-
tica, com destaque para o Curso de linguística geral – obra 
muito pouco conhecida no Brasil durante a década de 
1940 –, além de estudos de Epifânio Dias e Mário Barreto, 
entre outros. 

Em seu discurso de posse na Academia Brasileira de 
Letras, Bechara faz a seguinte apreciação sobre a contri-
buição de Said Ali, não só no que diz respeito a sua forma-
ção, mas aos estudos de Língua Portuguesa no Brasil: 

[Sua] lucidez e perspicácia [...], alicerçadas nos então 
modernos estudos que se vinham desenvolvendo na 
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Alemanha, mostraram que não se devia analisar a lín-
gua como o legista faz a autópsia de um cadáver. Não 
dissociavam o homem pensante da sua psicologia, do-
mínio a que se pode ir para encontrar muitas vezes 
certos usos novos que destoam da rígida e implacável 
artinha de puristas e vernaculistas menos avisados. 
As línguas não são apenas expressão do pensamento 
intelectivo, mas também da emoção e sentimento. Daí 
Capistrano de Abreu com muita propriedade: “Said 
Ali não é dos que se comparam; é dos que se sepa-
ram.” (BECHARA, 2001) 

 

Além dessa influência decisiva, o rapaz, ainda ado-
lescente, travou contato com outra instituição fundamen-
tal para sua formação: a Academia Brasileira de Filologia: 

Lindolfo Gomes era um acadêmico correspondente, 
muito surdo, e a família não queria que ele andasse 
sozinho nas ruas do Rio, pois já tinha setenta anos de 
idade. Indicaram-me, então, para o acompanhar nas 
idas para a Academia. Dessa forma, eu o levava e fi-
cava ouvindo as discussões: era Mattoso Câmara, era 
Antenor Nascentes, era Serafim da Silva Neto, era Jú-
lio Nogueira, eram os professores do Colégio Militar. 
O mais entusiasta era o coronel Altamirando Nunes 
Pereira, que depois chegou a general. Desde cedo, 
convivi com o pessoal da Academia. (BECHARA, 2008, 
p. 18) 

 

Terminando o ginásio, Bechara matriculou-se no 
Instituto La-Fayette, instituição privada que oferecia en-
sino secundário e universitário e, mais tarde, se tornaria 
Universidade do Distrito Federal (UDF, 1950), Universi-
dade do Estado da Guanabara (UEG, 1961) e, finalmente, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, 1975). Já 
no primeiro ano do curso clássico, o professor La-Fayette 
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Cortes, sabendo de suas limitações financeiras e de seu 
desempenho acadêmico superior, convidou-o a ministrar 
aulas de reforço a colegas com dificuldades de acompa-
nhamento nos estudos. 

Concluído o primeiro ano de curso, os estudos con-
tinuados sob a orientação de Said Ali renderam frutos im-
portantes: 

À época, os alunos que concluíam o primeiro ano do 
curso clássico podiam inscrever-se nos vestibulares, caso 
substituíssem os dois anos restantes pela publicação 
de um trabalho acadêmico. Bechara resolve, então, 
apresentar à Congregação o texto Fenômenos de into-
nação, que fora prefaciado por Lindolfo Gomes. Avali-
ado por Clóvis Monteiro, catedrático de Língua Portu-
guesa, o trabalho foi julgado favoravelmente, razão 
por que Bechara conseguiu prestar vestibular para a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ao final do 
primeiro ano do curso clássico. (CAVALIERE, 2008a, 
p. 22) 
 

2. O filólogo 

Ao fim do primeiro ano do curso de Letras Neola-
tina, nosso biografado prestou um exame de suficiência 
para obter uma autorização provisória a lecionar. A apro-
vação pela banca também o liberaria de prosseguir na 
graduação, mas ele fez questão de cursá-la normalmente, 
formando-se em 1948 – não dispensava a oportunidade 
de continuar o aperfeiçoamento no convívio com os mes-
tres. 

Outra publicação que reflete essa fase inicial de pro-
dução é “Primeiros ensaios sobre língua portuguesa” 
(1954). Os artigos reunidos nesse livro e publicados no 
primeiro aniversário de morte de Said Ali ainda revelam 
sua grande influência, assim como a de Mário Barreto. São 
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estudos desenvolvidos por Bechara entre 18 e 26 anos e 
veiculados principalmente no Jornal do Comércio do Re-
cife e no Jornal do Brasil. Para Ricardo Cavaliere (2008b, 
p. 87), “a tessitura desses textos revela um Bechara inte-
grado ao projeto de estudo filológico então em prestígio, 
não só na escolha dos temas de estudo, como também na or-
ganização do texto”. São investigações fartamente exemplifica-
das principalmente a partir de clássicos da literatura, a res-
peito de tópicos como semântica histórica – por exemplo, 
a delimitação de sentidos para notícia e nova em textos de 
João de Barros e Frei Luís de Sousa; o sentido psicológico 
assumido por “palavras de situação”, que se afastam da 
significação usual para assumir valores metafóricos con-
dizentes com o estado de espírito do usuário da língua – 
por exemplo, as implicações psicológicas da adjetivação 
em água cristalina, olhar cristalino e ideia cristalina; a de-
limitação de fases históricas da Língua Portuguesa – tema 
que, como veremos a seguir, se desdobraria em tese de 
concurso; fenômenos semântico-sintáticos – por exem-
plo, o valor instrumental da preposição de em constru-
ções como dar de vara, dar de couces e dar de bofetadas. 

A próxima etapa da carreira é marcada pela elabo-
ração de teses de concurso para diferentes instituições de 
ensino no Rio de Janeiro. Seguindo lição do professor Ro-
salvo do Valle (2008), agruparei em estudos de Filologia 
Portuguesa e de Filologia Românica e reproduzirei algu-
mas apreciações desse autor a respeito dos trabalhos. 

As teses de Filologia Portuguesa são 

• A evolução do pensamento concessivo em 
português (1954), para a Cátedra de Língua 
Portuguesa do Colégio Pedro II: 

Dedicada à memória de Said Ali “mestre diletíssimo e 
amigo inesquecível”, a quem o autor deve sua “forma-
ção filológica”, a tese aborda três itens: “Fundamentos 

17



Evanildo Bechara e os bastidores da NGB 

psicológicos da concessão”; “Excurso histórico: A -- 
Fase latina até o período clássico; B -- Fase românica”; 
e “Histórico de algumas conjunções concessivas com 
especial atenção para o português quinhentista e seis-
centista” (ponhamos que, posto que, suposto que, que e 
quando seguidos de subjuntivo, ainda que, ainda 
quando, apesar de e embora). E conclui com proposi-
ções de ordem geral e de ordem particular. (VALLE, 
2008, p. 173) 

 
•  A contribuição de M. Said Ali para a filolo-

gia portuguesa (1964), para a Cátedra de 
Língua e Literatura Portuguesa do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro: 

 
O artigo publicado no Jornal do Comércio em 25 de ou-
tubro de 1953 e reproduzido nos Primeiros ensaios; as 
muitas referências ao mestre na tese de 1954; e os 
nove artigos no mesmo Jornal do Comércio em maio, 
junho e julho de 1955 – todo esse rico material já fazia 
pensar num trabalho mais extenso sobre as luminosas 
contribuições de Said Ali. Esta segunda tese formalizou as 
considerações de Bechara sobre a obra do mestre, focali-
zando-lhe as reflexões de natureza estruturalista, ideias 
inovadoras que só bem mais tarde viriam a consolidar-se 
entre nós com o Prof. J. Mattoso Câmara Jr., o consagrado 
introdutor do estruturalismo linguístico no Brasil e reno-
vador dos estudos gramaticais. (VALLE, 2008, p. 174) 

 
• As fases históricas da língua portuguesa: 

tentativa de proposta de nova periodização 
(1985a), para promoção a Professor Titular 
de Língua Portuguesa na Universidade Fe-
deral Fluminense. 

[Bechara] reconhece que é um “árduo e pedregoso ca-
minho” [...] esse de divergências de língua nos inícios 
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da fase arcaica. Ainda assim, relaciona, com a maioria 
dos especialistas, alguns fatos tipicamente portugue-
ses e fatos tipicamente galegos, advertindo, porém, 
que muitos “concorrem no mesmo texto dessa fase 
primitiva”; só “um profundo estudo da frequência de 
determinados fatos” é que “vai decidir a procedência 
galega ou portuguesa dessa unidade entendida por 
galego-português” [...] 
No capítulo I discute as propostas dos autores nome-
ados no sumário, ressaltando os fatos da linguísticos 
considerados característicos de cada fase. No capítulo 
II apresenta da sua “tentativa de uma nova proposta”, 
e arrola os fatos balizadores [...]. 

 

Sua proposta é a seguinte: 

 

Fases  
históricas 

da 
língua  

portuguesa 

 a) arcaica: vai do séc. XIII ao final 
do XIV 
b) arcaica média: vai do séc. XV à 
1ª metade do séc. XVI 
c) moderna: vai da 2ª metade do 
séc. XVI ao final do séc. XVII 
d) contemporânea: vai do séc. 
XVIII ao XX 

                                               (VALLE, 2008, p. 177-178) 

 

Entre as teses de Filologia Românica, listam-se 

• O futuro em românico (1962), para a Livre-
Docência em Filologia Românica na Univer-
sidade do Estado da Guanabara [atual 
UERJ]; 

 
Bechara inicia a tese apontando, já no século XV, em 
Antônio de Nebrija, (1444-1532), a explicação que as 
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gramáticas históricas até hoje registram para a ori-
gem do futuro românico: a perífrase infinitivo+ habeo 
com que o latim vulgar substituiu o latim clássico [...] 
Na verdade, como disse Sílvio Elia, “o futuro não é um 
tempo como um outro qualquer; não exprime uma re-
alidade (como o presente e o passado) e sim uma pos-
sibilidade”, o que o leva a adquirir caráter “modal”, 
“pois o modo representa a interferência do sujeito no 
processo verbal. O não ser puramente um tempo ver-
bal leva-o a um refazimento constante na língua viva, 
isto é, ali mesmo onde as línguas se elaboram (ELIA, 
1979, p. 278-288) 
 
Entre as polêmicas sobre o futuro românico, para nós foi 
grandemente enriquecedora a que publicou em dois nú-
meros a gloriosa Revista Brasileira de Filologia entre Eugê-
nio Coseriu (1957) e J. Mattoso Câmara Jr. (1957) – os dois 
mestres que marcaram a fase “linguística” do nosso home-
nageado. Bechara retoma esse tema instigante, examina as 
duas explicações tradicionais (que também denomina 
“morfológica” e “semântico-estilística”) e discute a hi-
pótese (que não acolhe) de ter sido o Cristianismo o 
principal agente da ampla aceitação da construção pe-
rifrástica em latim vulgar [...]  (VALLE, 2008, p. 180-
181) 

 
• A sintaxe nominal na Peregrinatio Aethe-

riae ad loca sancta (1964), para a Cátedra 
de Filologia Românica da Universidade do 
Estado da Guanabara. 

[...] Bechara não pretende fazer um levantamento exa-
ustivo do emprego dos casos na Peregrinatio. O seu 
propósito foi trazer à discussão aqueles empregos 
que atestam o tom coloquial da obra e interessam à 
Linguística Românica. 
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Sempre bem informado, o autor não incorre no vezo 
de considerar os exemplos arrolados como traços pri-
vativos de Etéria. Prudentemente, confronta-os com 
os de outros autores, frisando a continuidade de cer-
tos fatos da língua, presentes em autores arcaicos e 
em autores de latinidade tardia. Como seu algo é a Ro-
manística, Bechara recorre a todo momento às lín-
guas românicas para apontar a continuidade do fato 
latino-vulgar ou para confrontar construções români-
cas relacionadas com o item examinado. Ressalte-se a 
valorização da contribuição cristã, que o autor viu 
com muita propriedade.  (VALLE, 2008, p. 182-183) 

 

No final da década de 50, realizam-se as reuniões da 
comissão encarregada de elaborar a Nomenclatura Gra-
matical Brasileira, integrada por Antenor Nascentes, 
Celso Cunha, Rocha Lima, Clóvis Monteiro e Cândico Jucá 
(filho). Bechara conhecia a todos, fosse porque haviam 
sido seus professores, fosse pela convivência nas reuni-
ões da Academia Brasileira de Filologia. As impressões de 
nosso homenageado a respeito da elaboração da NGB são 
o próprio escopo desta publicação e, por isso, não nos ate-
remos muito mais a esse assunto. 

A década de 1960 trouxe importantes novidades, 
como o convite do professor Antenor Nascentes para 
atuar como seu assistente na cátedra de Filologia Româ-
nica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UEG. 
De 1960 a 1972 (ano da morte do mestre Nascentes), 
mantiveram convivência constante, cooperando em pes-
quisas filológicas. Bechara prestou concurso de livre-do-
cência e, depois, candidatou-se para a cátedra de Filologia 
Românica – as teses de concurso já foram mencionadas 
neste texto. 
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Mais tarde, tendo ingressado na Academia Brasi-
leira de Letras, foi-lhe possível prestar uma importante 
homenagem a Nascentes: 

Graças à sensibilidade dos acadêmicos, pude desenvolver 
a Coleção Antônio de Morais e Silva, patrono de uma ca-
deira de sócios correspondentes. Essa coleção procura pu-
blicar trabalhos sobre a Língua Portuguesa. Começamos 
com os esparsos do Professor Antenor Nascentes. A Aca-
demia foi muito injusta com o velho Nascentes, que lhe 
escreveu um dicionário em quatro volumes. Quando 
ele se candidatou a membro da Academia, foi rejei-
tado, apesar de contar com o apoio de Manuel Ban-
deira. [...] A primeira publicação da Coleção Antônio 
de Morais Silva recebeu o título “Os estudos filológicos 
de Antenor Nascentes” e tem sido um sucesso da livra-
ria. O livro de quase seiscentas páginas reúne o que de 
melhor o professor Nascentes escreveu sobre Língua 
Portuguesa e Filologia Românica. (BECHARA, 2008, p. 
27-28) 

 

Em 1960, o jovem filólogo é eleito para assumir a ca-
deira número 16 da Academia Brasileira de Filologia, que 
ficara vaga com o falecimento de Serafim da Silva Neto. No 
mesmo ano, publica também a Moderna gramática portu-
guesa, que merecerá atenção específica em seção subse-
quente. 

Em 1966, dá-se mais um importante capítulo em sua 
vida acadêmica. Aproveitando uma bolsa concedida pelo 
governo espanhol, vai estudar Filologia Românica na Uni-
versidade Complutense, com vínculo atualmente corres-
pondente ao de pós-doutorado: 

Cheguei na Universidade de Madrid com uma carta de 
apresentação do Professor Antenor Nascentes ao Dá-
maso Alonso, que era o titular de Filologia Românica. 
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Dámaso me abriu as portas e durante um ano fiz a mi-
nha especialização. Estudei Filologia Românica com 
Dámaso Alonso, Latim Vulgar com Manuel Díaz y Díaz 
e História do Espanhol com Rafael Lapesa. Passei 
quase dois anos em Madrid, com aquela bolsa admi-
rável. Para se ter uma ideia, recebia 15 mil pesetas e 
gastava entre casa, almoço, condução e roupa apenas 
umas cinco mil pesetas. Eram dez mil pesetas que so-
bravam. Aproveitei para visitar toda a Europa. Na 
Universidade de Madrid, o curso de Filologia Româ-
nica só era oferecido no último ano e reunia os alunos 
de todas as assinaturas: espanhol, francês, italiano, 
catalão e provençal. A turma tinha trezentos e poucos 
alunos, mas no final de cada mês ficava vazia. Os alu-
nos tinham de viajar para ouvir a língua que estuda-
vam no país onde era falada. (BECHARA, 2008, p. 23-
24) 

 

3. O gramático 

A experiência de Bechara como gramático começa 
com as Lições de português pela análise sintática (1960), 
que eram pautadas nas vivências de sala de aula no ensino 
médio e já faziam sucesso entre os professores. Graças à 
notoriedade dessa obra, ele foi convidado a atualizar a 
gramática de Eduardo Carlos Pereira, em cujas páginas fi-
zera seus próprios estudos iniciais. Passo-lhe a palavra, 
para que explique a reviravolta que ocorreu durante esse 
trabalho: 

Recebi o convite em 1960 da Companhia Editora Na-
cional, de São Paulo, para atualizar a nova edição da 
Gramática expositiva -- curso superior, de Eduardo 
Carlos Pereira (1885-1923), que, publicada em 1907, 
chegara à sua 114ª edição em 1959. Ao completar a 
tarefa da parte de Fonética, no início de 1960, conven-
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ceu-se a direção da referida Editora de que estava di-
ante de uma nova obra, uma vez que eram tantas as 
inovações introduzidas na Fonética, acrescida de uma 
nova disciplina --, a Fonologia. Encomendou-se uma 
nova obra que, com o título de Moderna gramática 
portuguesa, sairia em 1ª edição em 1961, reeditada 
até nossos dias, sempre enriquecida com a contribui-
ção dos melhores linguistas teóricos e descritivistas 
nacionais e internacionais, dentre os quais merecem 
especial referência M. Said Ali, Gili Gaya, Mattoso Câ-
mara, além da melhor tradição da gramaticografia 
luso-brasileira, tendo à frente Epifânio Dias, Mário 
Barreto, Antenor Nascentes, José Oiticica. Trouxe a 
obra já nessa fase tratamento mais aprofundado nos 
domínios da morfologia e da sintaxe. (BECHARA, 
2014, p. 25) 

 

A inovação mais decisiva, portanto, foi a inclusão de 
preceitos estruturalistas no tratado gramatical e, nesse 
aspecto, destacam-se as influências de Said Ali e Mattoso 
Câmara. Os demais teóricos aí citados são principalmente 
modelos de discussão dinâmica, não engessada, dos fatos 
de língua e de estudo gramatical pautado em profundas 
pesquisas históricas e literárias. 

A nova gramática afirmou-se rapidamente entre as 
principais referências normativas referentes ao portu-
guês do Brasil, ocupando posição de destaque, junta-
mente com os trabalhos de Celso Cunha e Rocha Lima. Sua 
longevidade é outro indício de sucesso – já conta com 38 
edições e é uma das gramáticas mais frequentemente lis-
tadas em bibliografias de concursos. 

Na década de 1990, quase quarenta anos depois da 
primeira edição de sua obra, Bechara delineia uma grande 
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reformulação, pautada na leitura de novos linguistas teó-
ricos e descritivistas – ele mesmo cita os nomes de Euge-
nio Coseriu, Antonino Pagliaro, Herculano de Carvalho e 
Alarcos Llorach, que lhe proporcionaram o aprofunda-
mento de conceitos morfológicos e sintáticos, semânticos 
e estilísticos (BECHARA, 2014, p. 26). 

Entre esses teóricos sobressai o nome de Eugenio 
Coseriu, grande responsável pelo embasamento de teoria 
gramatical apresentado na primeira parte da gramática 
reformulada e aplicado ao longo das exposições das de-
mais partes do livro. 

De fato, segundo informações de Torres (2008, p. 
72), Coseriu é um dos autores com maior número de refe-
rências elencadas na gramática – são 15 delas, mesmo nú-
mero de Said Ali e Sousa da Silveira, influências mais an-
tigas para Bechara. Outros autores de destaque, alguns já 
nomeados na citação anterior, são J. Herculano de Carva-
lho, Antenor Nascentes e Walter Kehdi, com quatro obras 
cada, e Mário Vilela, com duas obras. 

Antes de passar à apreciação dos mais importantes 
entre esses conceitos, cabe citar nosso gramático, quando 
se manifesta sobre o mestre romeno no prefácio às Lições 
de linguística geral, livro que Bechara teve a iniciativa de 
traduzir para o português: 

O professor Eugenio Coseriu é um pensador da es-
tirpe dos melhores que a ciência da linguagem tem co-
nhecido em todos os tempos – e a prova disto é a coe-
rência que guardam suas originais teorias, quando se 
lhe comparam os estudos, dos primeiros aos mais re-
centes –, e sua extraordinária e polifacetada organiza-
ção intelectual tem posto luz definitiva em muitos 
problemas que vêm preocupando os estudiosos desde 
a antiguidade. (COSERIU, 2004, Prefácio da tradução 
brasileira) 
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O ponto de partida para a reformulação teórica em-
preendida, principalmente com base em Coseriu, é a rein-
terpretação da dicotomia saussuriana “língua e fala” em 
termos de “sistema, norma e fala”. 

Para Coseriu, sistema e norma não são realidades 
autônomas que se opõem à fala, mas níveis que se com-
provam a partir do mesmo falar, abstrações a partir da 
atividade linguística concreta (COSERIU, 1967, p. 95). O 
sistema é um conjunto de relações e possibilidades lin-
guísticas, enquanto a norma é impositiva e menos abs-
trata do que ele – é caracterizada por ser um elemento so-
cial que se manifesta de diversas formas, sendo necessa-
riamente seguido pelos integrantes de um grupo; há, por-
tanto, várias normas parciais em uma sociedade. 

A norma, segundo a formulação coseriana, não se 
impõe segundo conceitos de correção, mas sim na medida 
em que é comprovável a partir da fala de determinada co-
munidade linguística. O estudo da norma é descritivo, 
atendo-se ao que se diz e não ao que se deve dizer. Como 
esclarecem Silva e Arakaki (2008, p. 149), “Os conceitos 
que, com respeito a ela, se opõem são normal e anormal, 
e não correto e incorreto.”. 

Outra distinção central para os posicionamentos lin-
guísticos da Moderna gramática é a que existe entre lín-
gua comum e dialeto. Partindo-se do pressuposto de que 
as línguas históricas são, na verdade, constituídas de dife-
rentes “línguas” que mantêm uma coesão entre si – ou 
seja, a diversidade é intrínseca às línguas – também é um 
processo historicamente regular que uma dessas varieda-
des se afirme como símbolo de unidade ideal entre as co-
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munidades de falantes e, a partir dessa construção cultu-
ral, sobrepaire aos dialetos, com suas normas específicas. 
(BECHARA, 2015, p. 52-53) 

A partir da instituição de uma língua comum, siste-
matizam-se referências exemplares que disciplinem os 
usos linguísticos em situações formais: 

Por motivações de ordem cultural e para conter, na 
medida do possível e do razoável, a força diferencia-
dora, centrífuga, que caracteriza o perpétuo devenir 
das línguas, pode-se desenvolver dentro da língua co-
mum um tipo de outra língua comum, mais discipli-
nada, normatizada idealmente, mediante a eleição de 
usos fonético-fonológicos, gramaticais e léxicos como 
padrões exemplares a toda a comunidade e a toda a 
nação, a serem praticados em determinadas situações 
sociais, culturais e administrativas do intercâmbio su-
perior. É a modalidade a que Coseriu chama língua 
exemplar, mais relativamente uniforme do que a lín-
gua comum, porque está normatizada intencional-
mente [...] (BECHARA, 2015, p. 53) 

 

Estabelecidos esses conceitos, Bechara aponta o es-
copo de duas abordagens gramaticais: a da gramática des-
critiva e a da gramática normativa: 

A gramática descritiva é uma disciplina científica que 
registra e descreve (daí o ser descritiva, por isso não 
lhe cabe definir) um sistema linguístico em todos os 
seus aspectos (fonético-fonológico, morfossintático, 
morfossintático e léxico). 
[...] 
Por ser de natureza científica, não está preocupada 
em estabelecer o que é certo ou errado no nível do sa-
ber elocutivo, do saber idiomático e do saber expres-
sivo. 
[...] 
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Cabe à gramática normativa, que não é uma disciplina 
com finalidade científica e sim pedagógica, elencar os 
fatos recomendados como modelares da exemplari-
dade idiomática para serem utilizados em circunstân-
cias especiais do convívio social. (BECHARA, 2015, p. 
54) 

 

O próprio Coseriu ratifica essas ideias, reforçando 
até mesmo a cientificidade da gramática normativa: 

Na linguística atual considera-se com frequência só a 
língua falada “primária” (espontânea ou “usual”) 
como “natural” e livre, ao tempo que a língua exem-
plar (ou “língua padrão”) e a forma literária desta se 
consideram como “artificiais” e “impostas”. Por con-
seguinte, considera-se também só a gramática descri-
tiva “objetivista” como realmente científica e a gramá-
tica normativa como expressão sem fundamento cien-
tífico duma atitude antiliberal e dogmática. Trata-se 
de erros e confusões teóricas que procedem da con-
cepção positivista vulgar da linguagem e da linguís-
tica. Na realidade e, portanto, na boa teoria, a língua 
literária representa no grau mais alto a dimensão 
deôntica (o “dever ser”) da língua; e a gramática nor-
mativa é a manifestação metalinguística explícita 
desta dimensão. (COSERIU, 2000, p. 79) 

 

Em defesa da complementaridade das duas pers-
pectivas, vale acrescentar mais esta citação: 

Antes de tudo, a gramática normativa depende da lin-
guística sincrônica, ou gramática descritiva, em suma, 
para não ser caprichosa e contraproducente. Regras 
de direito que não assentam na realidade social, de-
preendida pelo estudo sociológico puro, caem no va-
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zio e são ou inoperantes ou negativas até. Só é alta-
mente nociva uma higiene que não atenta em verda-
des biológicas. 
Não se compreende uma situação inversa. Depois, 
mesmo quando convém a correção de um procedi-
mento linguístico (porque marca desfavoravelmente 
o indivíduo do ponto de vista da sua posição social, ou 
porque prejudica a clareza e eficiência da sua capaci-
dade de comunicação, ou porque cria um cisma per-
turbador num uso mais geral adotado), é preciso sa-
ber a causa profunda desse procedimento, para poder 
combatê-lo na gramática normativa. Finalmente, a 
norma não pode ser uniforme e rígida. Ela é elástica e 
contingente, de acordo com cada situação social espe-
cífica. O professor não fala em casa como na aula e 
muito menos numa conferência. O deputado não fala 
na rua, ao se encontrar com um amigo, como falariam 
numa sessão da Câmara. E assim por diante. (BE-
CHARA, 2014, p. 21) 

 

O projeto de descrição de uma língua exemplar a 
partir de uma perspectiva normativa também envolve a 
seleção de um corpus adequado à observação de suas ca-
racterísticas: 

Muito condenam as antigas gramáticas por usarem de 
corpus anacrônico, baseado nos autores clássicos, 
mormente portugueses, fato que soa incompatível 
com uma norma atualizada. No caso da Moderna gra-
mática portuguesa, mantém-se o autor fiel a um cor-
pus de língua escrita literária, cuja atualização não ul-
trapassa a terceira geração do Modernismo. A exclu-
são de autores mais recentes é intencional e revela a 
sensibilidade de quem observa a língua como expec-
tador experiente, cuidadoso de assentar como exem-
plo de construções abonadas pelo falante culto so-
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mente aquelas cuja presença já se consolidou sem re-
servas no ato de comunicação. (CAVALIERE, 2008a, p. 
15) 

 

Adicionalmente a essa perspectiva normativa, e sem 
perder de vista tal referencial, Bechara ainda insere em 
suas exposições informações de ordem descritiva, por 
exemplo, no tratamento da concordância verbal, da colo-
cação pronominal e da regência verbal. Essa segunda or-
dem de descrição gramatical é estudada por Dino Preti, no 
artigo “Nas entrelinhas” da gramática” (2008). 

 

4. O educador 

A inclinação ao magistério e a preocupação em lidar 
com conceitos linguísticos harmonizando a teoria às prá-
ticas didático-pedagógicas são traços marcantes na atua-
ção de Evanildo Bechara. 

Essa preocupação, aliada à larga experiência nos 
mais variados níveis de magistério, desdobrou-se primei-
ramente, como já foi mencionado antes, nas Lições de por-
tuguês pela análise sintática (1960); depois, quando a Mo-
derna gramática se tornou uma obra mais apropriada 
para o ensino superior, veio também a lume a Gramática 
escolar da língua portuguesa (2001). Ademais, as vivên-
cias de sala de aula e o talento para o ensino ainda resul-
taram em uma série de livros didáticos, como Comunica-
ção e expressão: 1ª série, 2º grau (1977a), Comunicação e 
expressão, curso fundamental de português (1973) e Hora 
de aprender: comunicação e expressão (1974). 

Isso, entretanto, não esgota sua produção pedagó-
gica. É preciso mencionar os Guias de estudo de língua e 
linguagem (1977b, 1977c, 1977d e 1977e), direcionados 
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à atualização de professores de português, que encontra-
vam nesses livros temas linguísticos articulados a ques-
tões de ensino da Língua Portuguesa. 

Há, ainda, a produção de obras paradidáticas, como 
O que muda com o novo Acordo Ortográfico (2008), o Mi-
nidicionário da língua portuguesa (2009), a Gramática fá-
cil (2014) e o Novo dicionário de dúvidas da língua portu-
guesa (2016). 

Três princípios devem ser destacados no que diz 
respeito à concepção de Bechara de como se deve tratar 
de Língua Portuguesa na Educação Básica: conhecimento 
da norma culta, formação cultural e idiomática e consci-
entização a respeito da diversidade linguística. É o que 
ilustrarei a seguir. 

Com relação à variedade de língua prioritária no en-
sino escolar, 

Se a língua é variável no espaço e na hierarquia social, 
ou ainda num mesmo indivíduo, conforme a situação 
social em que se acha, a gramática descritiva pode es-
colher o seu campo de observação. Se ela tem em 
vista, indiretamente, o ensino escolar, a escolha está 
de certo modo predeterminada. A descrição não to-
mará por base, evidentemente, uma modalidade po-
pular ou remotamente regional. Muito menos vai as-
sentar num uso elaborado e sofisticado, como, por 
exemplo, a língua da literatura. Partirá do uso falado 
e escrito considerado "culto", ou melhor, dito, "ade-
quado às condições 'formais' de intercâmbio linguís-
tico no sentido inglês do adjetivo" (Mattoso Câmara 
Jr. 1970: 5-6). [BECHARA, 2014, p. 21-22] 

 

Bechara complementa essas observações valendo-
se dos conceitos de língua transmitida e língua adquirida, 
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de Victor Henry, estabelecendo que a primeira é a de que 
nos apropriamos no meio social e familiar de nossa cria-
ção; já a segunda é “aquela que nos vem pela necessidade 
cultural e social quando, concomitantemente ou não, pe-
netramos num estrato mais largo da vida nacional”. 

Isso não quer dizer que o mestre aprove acritica-
mente as práticas pedagógicas e estruturações curricula-
res usuais no ensino da norma culta: 

O currículo tradicional que se põe em execução com 
vistas à educação linguística se mostra, em geral, na 
prática, antieconômico, banal, inatural e, por isso 
mesmo, improdutivo. Antieconômico por ensinar aos 
alunos fatos da língua que eles, ao chegarem à escola, 
já dominam, graças ao saber linguístico prévio (como 
a função distintiva dos fonemas, a morfologia flexiva 
e a sintaxe elementar); banal, porque o tipo de infor-
mações que são subministradas aos alunos nada ou 
pouco adiantam à capacidade operativa do falante, li-
mitando-se, quase sempre, a fornecer-lhes capaci-
dade classificatória, e, como a língua não é um rol de 
nomenclatura, a banalidade do aprendizado atinge as 
proporções de um novo suplício de Tântalo; inatural, 
porque muitas vezes segue o caminho estrutural-
mente inverso à direção do desenvolvimento linguís-
tico dos alunos, partindo dos componentes linguísti-
cos não dotados de significação para os dotados dela; 
por exemplo, da fonética e fonologia para a morfolo-
gia e, depois, a sintaxe e a semântica. (BECHARA, 
1985b, p. 23) 

Eis alguns procedimentos pertinentes quanto à for-
mação cultural e idiomática dos alunos: 

...em relação ao estabelecimento de uma política de 
manutenção e de preservação da cultura brasileira, 
respeitando-se as individualidades regionais, a liber-
dade e a democracia no ensino, principalmente de 
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Língua Materna, nosso entrevistado, em sala de aula, 
promovia recitação de poesia, de autores nacionais, 
numa tentativa de preservar o que havia de melhor. 
Grandes vultos da nação, que estudaram no Colégio 
Pedro II, segundo Bechara, têm saudade das aulas de 
Português, e não ficaram traumatizados, nem fanáti-
cos, nem irritados com o fato, pelo contrário, são sau-
dosistas, no bom sentido. 
A instituição do Caderno de Redação, pelo Professor 
Bechara, tinha o intuito de fazer o aluno escrever e es-
crever bem, já que, qualquer redação passada a limpo, 
no Caderno, poderia ser corrigida pelo professor. 
Quanto aos temas, eram sugeridos pelo mestre; entre-
tanto, o aluno tinha liberdade de substituí-los por 
quaisquer outros que lhe fossem interessantes. 
(PALMA, BASTOS e FACCINA, 2008, p. 107) 

 

Já no atinente à conscientização sobre a diversidade 
linguística do Português – que, em última análise, é mais 
uma dimensão da formação cultural e idiomática –,  

No fundo, a grande missão do professor de língua ma-
terna -- no ensino de língua estrangeira o problema é 
outro -- é transformar seu aluno num poliglota dentro 
de sua própria língua, possibilitando-lhe escolher a 
língua funcional adequada a cada momento de criação 
e até, no texto em que isso se exigir ou for possível, 
entremear várias línguas funcionais para distinguir, 
por exemplo, a modalidade linguística do narrador ou 
as modalidades praticadas por seus personagens. 
[...] 
Assim sendo, haverá opressão em "impor", indistinta-
mente, tanto a língua funcional da modalidade culta a 
todas as situações de uso da linguagem, como a língua 
funcional da modalidade familiar ou coloquial, nas 
mesmas circunstâncias, a todas as situações de uso da 
linguagem, pois que ambas as atitudes não recobrem 
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a complexa e rica visão da língua como fator de mani-
festação da liberdade de expressão do homem. (BE-
CHARA, 1985b, p. 14; 17) 

 

A notoriedade e o reconhecimento das gerações de 
alunos diretos e indiretos, o discernimento nos posiciona-
mentos teóricos e pedagógicos, os diversos níveis de pro-
dução bibliográfica, a relevância do mestre, estão capta-
das neste afetuoso trecho de Ricardo Cavaliere (2008a, p. 
17): 

Talvez poucos prazeres superem, na vida de um pro-
fessor, o de ser eternizado nas páginas de um livro 
que vem a tornar-se referência em dada área do co-
nhecimento, aquela leitura a que todos se dirigem 
como que atraídos por um irresistível tropismo inte-
lectual. O prazer de circular por mãos plurais, em toda 
parte, disseminando ideias, formando cidadãos, par-
ticipando da construção de uma nação. O prazer de 
tornar-se tão intimamente vinculado a seu mister que 
chega a com ele confundir-se. Quantos educandos 
neste exato momento, na imensidão territorial de 
nosso país, não estarão dirigindo-se a uma estante de 
livros, dizendo a si mesmos: "Estou em dúvida. Vou 
consultar o Bechara". 

 
5. O lexicógrafo 

A produção lexicográfica se intensifica com a en-
trada de Bechara na Academia Brasileira de Letras, em 
2001. Entre suas funções na Instituição, há a participação 
na Comissão de Lexicologia e Lexicografia. Já no discurso 
de posse, o novo acadêmico posicionava-se a respeito da 
elaboração do Dicionário da Academia: 

O futuro dicionário da Academia, cujas bases estão já 
assentadas no que Antenor Nascentes preparou para 
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a Instituição, não terá de ser um thesaurus, a competir 
com os produtos comerciais existentes. Há de ser um 
léxico de consagração vocabular, com o prestígio e 
fundamentação da cultura de seus acadêmicos, ao 
modo do Dicionário de Autoridades da Academia Es-
panhola. 
É com esta nova concepção de língua que um filólogo 
pode contribuir junto a seus egrégios confrades para 
esta Academia continuar, no século nascente, cum-
prindo o seu preceito estatutário. 
Peço licença para pedir a vossa atenção, Senhores 
Acadêmicos, na alta sabedoria dos fundadores desta 
Casa em atribuir-se a si o cultivo, e não o estudo da 
língua. Nesta implícita distinção queriam deixar pa-
tente que não lhes cabia a tarefa de técnicos da des-
crição do idioma, nem tampouco a elaboração de uma 
gramática, obras que estavam entre as obrigações de 
outras academias, como a francesa. O próprio dicioná-
rio só se apresentou como tarefa acadêmica alguns 
anos depois da fundação, por seguir a tradição de suas 
congêneres. Lá fora essas obras foram impostas por 
circunstâncias históricas que aqui não se repetiam. 
No caso do italiano, por exemplo, o “Vocabolario della 
Crusca”, de 1612, representou uma explicação oficial 
ao problema da “questão da língua” sobre a norma lin-
guística, que preocupou os estudiosos e literatos itali-
anos desde todo o século XVI, diante da variedade de 
dialetos candidatos a exercerem o papel de língua co-
mum de expressão literária. (BECHARA, 2001) 

 

Uma das tarefas mais desafiadoras, que já assumira 
antes de se tornar acadêmico, foi a atualização do Vocabu-
lário ortográfico da língua portuguesa, a partir da aprova-
ção do novo Acordo Ortográfico. Em 1999, depois que fa-
leceu Antônio Houaiss – acadêmico que representava o 
Brasil na comissão que tratava da reforma ortográfica –, 
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passou a integrar, juntamente com Antônio José Chediak, 
Sílvio Elia e Diógenes de Almeida Campos, uma comissão 
de filólogos a trabalhar nesse sentido. 

Depois de 2001, como acadêmico, passou a ser o 
principal responsável pela empreitada, na condição de es-
pecialista em Língua Portuguesa: 

A única competência legal da Academia Brasileira de 
Letras é publicar o Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa, que os imortais chamam de Volp. Em 
2008, a quarta edição do Vocabulário estava esgotada 
e acadêmicos trabalhavam na quinta edição, quando 
foram surpreendidos pelo novo acordo ortográfico, 
que desde 1990 estava no limbo. Esqueceram-se do 
projeto desde o falecimento de Antônio Houaiss, o 
mentor da reforma que unificaria a ortografia dos oito 
países de língua portuguesa. Em setembro de 2008, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto, 
fazendo valer as novas regras de escrita, que entra-
riam em vigor a partir de janeiro de 2009. 
Os seis lexicógrafos que integram a comissão do Vo-
cabulário resolveram aplicar as novas regras nas 350 
mil palavras do vocabulário da nova edição. Naquele 
ano, ninguém tirou férias. “Mergulhamos no texto do 
acordo e muitas vezes demos com a cabeça na pedra”, 
contou Bechara. “O texto é muito lacunoso e, o que 
não sabíamos, interpretamos, imbuídos do espírito do 
acordo.” Ele estava preparado para a catadupa de crí-
ticas que viriam. “Primeiro as palmas, depois as pal-
madas”, brincou. (BECKER, 2011) 

 

Em depoimento de 2015, o lexicógrafo discorre a 
respeito de outro projeto relevantíssimo, que constituirá 
contribuição decisiva para o conhecimento do léxico do 
português do Brasil em sua expressão literária: 
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Agora nós estamos num Dicionário de Machado de As-
sis. Hoje a lexicografia já não se faz mais como antiga-
mente. Antigamente, um indivíduo, pra fazer um dici-
onário, pegava três ou quatro bons dicionários, bo-
tava em cima da mesa e ia copiando aquilo que de 
mais interessante, ou de mais sincrônico estivesse 
com o seu tempo, então era um dicionário feito de có-
pias de dicionários. 
Hoje não, hoje a gente levanta um corpus e trabalha 
como ele pra fixar uma fase. Tanto que o dicionário do 
nosso Francisco da Silva Borba fez um dicionário e li-
mitou em cinquenta anos. É um dicionário interes-
sante porque é dessa época, mas quase não registra a 
regência do verbo com a preposição quando o objeto 
é preposicionado. "Gosto que você venha à minha 
casa", em vez de "Gosto de que você venha à minha 
casa". 
É um dicionário que não tem esse registro, porque nos 
cinquenta anos do corpus dele essas construções não 
aparecem. Então estamos fazendo esse levantamento 
e, quando começamos a levantar o corpus, dissemos 
"Bom, Machado de Assis é um autor que a gente lê sem 
abrir o dicionário, não é?" Então é um autor para 
cinco, seis mil lemas. Aí, quando fizemos o levanta-
mento do léxico do Machado romântico até o final da 
vida, chegamos a dezessete mil e tantas palavras. Tí-
nhamos imaginado fazer o dicionário em dois anos, 
dois anos e meio. Estamos em dois anos e meio e pre-
cisamos de mais dois anos pra terminarmos isso. Va-
mos apresentar agora o modelo beta das letras A até 
H, primeiro volume, do H ao Z, segundo volume. (BE-
CHARA, 2015) 

 

6. O comunicador 

Além de tantos talentos e linhas de ação, vale desta-
car também o trabalho de difusor de conhecimentos ao 
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público não especializado, Bechara mostra-se sempre 
apto a expor conceitos e explicar temas sem formalismos 
demasiados, valendo-se, enfim, de linguagem apropriada, 
exemplificações e analogias ilustrativas, bom humor 
como instrumento de engajamento e sensibilidade para 
entender as necessidades e interesses do público. Quem 
já assistiu a uma palestra sua pôde testemunhar essas ha-
bilidades em aplicação e constatar a admiração da audi-
ência, que, após cada uma dessas falas, acotovela-se em 
busca de um autógrafo, uma fotografia, uma palavra de in-
centivo ou orientação. 

Duas outras iniciativas devem ser aqui menciona-
das, pela visibilidade que proporcionaram aos trabalhos 
com a Língua Portuguesa. 

Há a produção de artigos de jornal que versam sobre 
tópicos linguísticos. Bechara já assinou diversas colunas 
em diferentes jornais, desde aquelas que culminaram na 
primeira publicação, os Primeiros ensaios sobre língua 
portuguesa (1954). Destacarei uma experiência particu-
larmente exitosa: 

O quinzenário carioca O mundo português publica 
desde 1990 a seção “Na ponta da língua”, linha jorna-
lística proposta pelo nosso homenageado para tratar 
de assuntos referentes à língua portuguesa. Pelo teor 
dos artigos, a partir de 1998 a direção superior do Ins-
tituto de Língua Portuguesa, do Liceu Literário Portu-
guês, resolveu em boa hora reuni-los em livro, man-
tendo-se o título “Na ponta da língua” (Bechara et al, 
1998-2005). Até hoje foram publicados sete volumes 
desses textos, "escritos para uma leitura amena, não 
porém superficial, onde a fundamentação científica 
deverá estar antes latente que patente", como escre-
veu na apresentação do primeiro volume nosso mes-
tre e diretor sempre lembrado, Sílvio Elia. 
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Nesses sete volumes, dos numerosos artigos de Eva-
nildo Bechara, talvez a maior parte caiba à história da 
língua, já em textos redigidos com esse intuito, já em 
frequentes incursões diacrônicas, quase inevitáveis 
na pregação linguístico-filológica do autor. (CAVALI-
ERE, 2008a, p. 178-179) 

 

Há mais uma iniciativa marcante, aproximando a 
ABL do estudo de questões de Língua Portuguesa: 

Também consegui inserir estudos sobre a Língua Por-
tuguesa na série de conferências que a Academia ofe-
rece toda terça, de março a novembro, para abordar 
temas variados como a comida na literatura brasileira 
ou a moda na literatura. Criei para essas conferências 
um ciclo de palestras sobre estudos linguísticos no 
Brasil. Já foram realizadas quatro conferências aber-
tas aos estudiosos, aos alunos universitários e ao pú-
blico em geral. Todos os inscritos receberam um cer-
tificado de frequência. A Academia oferece tudo isso 
gratuitamente. (BECHARA, 2008, p. 28) 

 

Considerações finais 

Não se trata de 90 anos de intensa e multifacetada 
produção em algumas dezenas de páginas sem que aspec-
tos importantes do assunto inevitavelmente sejam redu-
zidos, ou mesmo suprimidos. Minha intenção, como desde 
o início foi enunciado, era alcançar a representatividade, 
não esgotar o assunto – mesmo porque o professor Be-
chara ainda se encarregará de produzir novas facetas e 
novos coloridos àquelas que já constam aqui. Espero que, 
por fim, fique para o leitor a constatação inspiradora de 
que lidamos com um grande modelo de pesquisador, de 
educador e de cidadão. Que este testemunho encontre seu 
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lugar como mais uma paragem nessa bela jornada noven-
tenária. 

Referências 

BECHARA, Evanildo Cavalcante. Novo dicionário de dúvidas da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. 

______. Depoimento prestado a professores do Centro Filológico Clóvis 
Monteiro, por ocasia o do cinquentena rio dessa instituiça o. Rio de Janeiro: 
Academia Brasileira de Letras, 2015. 

______. Gramática fácil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. 

______. “Para quem se faz uma grama tica?” In NEVES, Maria Helena M.; 
CASSEB-GALVA O, Va nia C. Gramáticas contemporâneas do português: 
com a palavra, os autores. Sa o Paulo: Para bola, 2014. p. 19-30.  

______. Minidicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009. 

______. O que muda com o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. 

______. “Evanildo Bechara em primeira pessoa”. In PALMA, Dieli V.; 
HACKENROTT, Maria M. S.; BASTOS, Neusa B.; FACCINA, Rosemeire L. S. 
(Orgs.). Homenagem: Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008. p. 13-30. 

______. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2001. 

______. Discurso de posse. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 
maio 2001. Disponí vel na internet: 
<http://www.academia.org.br/academicos/evanildo-bechara/discurso-
de-posse>. Acesso em set. 2018. 

______ et al. Na ponta da língua. Rio de Janeiro: Lucerna / Liceu Litera rio 
Portugue s, v. 1-7, 1998-2005. 

______. As fases históricas da língua portuguesa: tentativa de proposta de 
nova periodizaça o. Professor Titular de Lí ngua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal Fluminense, 1985a. 

______. Ensino de gramática: opressa o? Liberdade? Sa o Paulo: A tica, 1985b. 

40



Evanildo Bechara e os bastidores da NGB 

______ et al. Comunicação e expressão: 1ª se rie, 2º grau. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves/Edutel, 1977a. 

______. Guias de estudo de língua e linguagem: introduça o linguí stica. 
Nitero i, RJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / Imprensa Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, v. 1, 1977b. 

______. Guias de estudo de língua e linguagem: dos termos linguí sticos ao 
seu conceito. Nitero i, RJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / Imprensa 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, v. 2, 1977c. 

______. Guias de estudo de língua e linguagem: da linguí stica ao ensino da 
lí ngua. Nitero i, RJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / Imprensa Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, v. 3, 1977d. 

______. Guias de estudo de língua e linguagem: instrumentos de avaliaça o. 
Nitero i, RJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / Imprensa Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, v. 1, 1977e. 

______ et al. Hora de aprender: comunicaça o e expressa o. Rio de Janeiro: 
Bloch, 1974 [Trata-se de uma se rie de tre s publicaço es, para as antigas 1ª, 
2ª e 3ª se ries do ensino prima rio]. 

______ et al. Comunicação e expressão, curso fundamental de portugue s, 5ª 
se rie. Sa o Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973. 

______. A contribuição de M. Said Ali para a filologia portuguesa. Ca tedra 
de Lí ngua e Literatura Portuguesa do Instituto de Educaça o do Rio de 
Janeiro, 1964. 

______. A sintaxe nominal na PeregrinatioAetheriae ad loca sancta. 
Ca tedra de Filologia Roma nica. Universidade do Estado da Guanabara 
[atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro], 1964. 

______. O futuro em românico. Livre Doce ncia em Filologia Roma nica. 
Universidade do Estado da Guanabara [atual Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro], 1962. 

______. Moderna gramática portuguesa. 38. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2015 [Sa o Paulo: Editora Nacional, 1961]. 

______. Lições de português pela análise sintática. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2001 [Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1960]. 

41



Evanildo Bechara e os bastidores da NGB 

______. A evolução do pensamento concessivo em português, Ca tedra de 
Lí ngua Portuguesa. Cole gio Pedro II, 1954. 

______. Primeiros estudos sobre língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Livraria Sa o Jose , 1954. 

BECKER, Clara. “Senhor norma culta: Evanildo Bechara defende que o aluno 
deve ser poliglota em sua pro pria lí ngua”. “Ningue m vai a  praia de fraque ou 
de chinelo ao Municipal”, diz. Revista Piauí, 57, jun. 2011. Disponí vel em 
<http://piaui.folha.uol.com.br/materia/senhor-norma-culta>. Acesso em 
set. 2018. 

CAVALIERE, Ricardo (Org.). Entrelaços entre textos: miscela nea em 
homenagem a Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008a. 

______. “Os Primeiros ensaios de Evanildo Bechara”. In PALMA, Dieli V.; 
HACKENROTT, Maria M. S.; BASTOS, Neusa B.; FACCINA, Rosemeire L. S. 
(Orgs.). Homenagem: Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008b. p. 85-100. 

COSERIU, Eugenio. “A lí ngua litera ria”. In Na ponta da língua, 2. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2000. 

______. Lições de linguística geral. Rio de Janeiro: A Livro Te cnico, 2004 [1. 
ed.: 1980]. 

PALMA, Dieli V.; BASTOS, Neusa M. O. B.; FACCINA, Rosemeire L. S. “O grande 
professor eterno”. In PALMA, Dieli V.; HACKENROTT, Maria M. S.; BASTOS, 
Neusa B.; FACCINA, Rosemeire L. S. (Orgs.). Homenagem: Evanildo 
Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. p. 101-110. 

PALMA, Dieli V.; HACKENROTT, Maria M. S.; BASTOS, Neusa B.; FACCINA, 
Rosemeire L. S. (Orgs.). Homenagem: Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2008. 

PRETI, Dino. “Nas ‘entrelinhas da grama tica’”. In PALMA, Dieli V.; 
HACKENROTT, Maria M. S.; BASTOS, Neusa B.; FACCINA, Rosemeire L. S. 
(Orgs.). Homenagem: Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008. p. 57-68. 

SILVA; Maurí cio; ARAKAKI, Nancy. “Bechara linguista: alguns fundamentos 
linguí sticos da teoria gramatical de Evanildo Bechara”. In PALMA, Dieli V.; 
HACKENROTT, Maria M. S.; BASTOS, Neusa B.; FACCINA, Rosemeire L. S. 

42



Evanildo Bechara e os bastidores da NGB 

(Orgs.). Homenagem: Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008. p. 141-158. 

TORRES, Amadeu. Ate  ao Prof. Evanildo “Bechara: nos meus caminhos da 
grama tica e filolo gico-linguí sticos”. In CAVALIERE, Ricardo (Org.). 
Entrelaços entre textos: miscela nea em homenagem a Evanildo Bechara. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. p. 69-74. 

VALLE, Rosalvo do. “Histo ria da lí ngua e Romaní stica na bibliografia de 
Evanildo Bechara”. In: CAVALIERE, Ricardo (Org.). Entrelaços entre textos: 
miscela nea em homenagem a Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. p. 171-185. 

 
  

43



Evanildo Bechara e os bastidores da NGB 

UM PASSEIO PELA TRADIÇÃO LINGUÍSTICA 
NA PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL 

 
Heloana Cardoso Retondar   

Jefferson Evaristo do Nascimento Silva-Alves   
Luiz Antônio Cavalcanti Monteiro   

Márcia da Gama Silva Felipe   
Marizeth Faria dos Santos 

 

Certa vez, o compositor Caetano Veloso, referindo-
se ao também compositor e escritor Chico Buarque, decla-
rou: “Chico segue em frente carregando a tradição”. O bai-
ano Caetano, claro, referia-se ao fato de seu colega carioca 
manter a qualidade de suas canções em sintonia com o 
que de melhor já se fez na música brasileira, uma das mais 
pujantes e diversas do mundo, sobretudo quando trata-
mos de cancioneiro popular. 

Sempre que comparam Chico Buarque a grandes 
sambistas, bossanovistas, letristas de outros tempos, as 
referências da diacronia musical estão presentes. Já 
houve quem dissesse que Chico seria a “reencarnação de 
Noel Rosa”. Mais tradição, impossível. Mas é fato que 
Chico continua aí, fazendo belas canções, escrevendo li-
vros, ganhando prêmios, dialogando e retratando as bele-
zas e mazelas do seu tempo. E o tempo é hoje. 

Transportando a analogia caetânica para o rico uni-
verso dos estudos linguísticos, podemos aplicar a compa-
ração ao nosso filólogo e professor Evanildo Cavalcante 
Bechara: nele moram tradição e atualidade. Esses dois 
elementos, somados a seu incrível interesse e sua dedica-
ção aos estudos linguísticos, fazem de Bechara um profes-
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sor e filólogo incansável, sempre disposto a conversar, ex-
plicar e refletir sobre a Língua Portuguesa, objeto maior 
de seus mais de 70 anos de atuação. 

Quando nos atribuímos a responsabilidade de estu-
dar as gramáticas seminais da Língua Portuguesa, na dis-
ciplina ministrada pela professora doutora Tania Maria 
Nunes de Lima Camara, sabíamos que aquelas aulas se-
riam um mergulho na tradição. Tínhamos também a von-
tade de trazer esse saber tradicional para a luz do pre-
sente, e foi a partir dessa intenção que, provocados pelo 
colega e professor Jefferson Evaristo, pensamos: “Esta-
mos falando tanto de NGB, por que não entrevistamos o 
professor Evanildo Bechara?”. Decidimos, então, nos in-
cumbir da honrosa missão de entrevistá-lo.  

Selecionamos como tópico principal da entrevista a 
Nomenclatura Gramatical Brasileira, mas falaríamos, 
como de fato aconteceu, também sobre ensino de Língua 
Portuguesa. Tanto a tradição quanto a atualidade na car-
reira de Bechara comprovam que escolhê-lo para falar de 
NGB e ensino foi uma decisão natural e acertada da turma.  

Pela tradição, Professor Bechara acompanhou de 
perto os trabalhos da comissão que elaborou a NGB, pre-
sidida pelo professor Antenor Nascentes, de quem, anos 
depois, Bechara se tornaria assistente na Universidade do 
Estado da Guanabara, embrião acadêmico da nossa que-
rida UERJ. Pela atualidade: a Moderna Gramática Portu-
guesa, publicada pela primeira vez em 1961, já sob os pre-
ceitos da NGB, continua a ser atualizada e enriquecida 
ainda hoje. Está na sua 39ª edição (lançada em outubro de 
2019), e esta, assim como as suas correspondentes ante-
riores, atenta aos fatos linguísticos do seu tempo, sempre 
com o cuidado evidente de Bechara em trazer aos leitores 
os usos da língua que refletem o cotidiano dos falantes e 
descrevê-los com as teorias da língua mais atuais.  
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Se o professor Flávio Barbosa – indiscutivelmente 
um excelente filólogo –  dizia, a respeito da obra do pro-
fessor Bechara, sobre alcançar seis léguas com seis pas-
sos, o que seria possível dizermos nós, ainda desbravado-
res das searas linguísticas, a respeito da nossa missão de 
conversar sobre NGB e ensino com alguém que se con-
funde com a trajetória desses estudos no Brasil, neste e 
no século pretérito? Tarefa difícil, sabemos, mas da qual 
não nos esquivamos. 

 
As gramáticas seminais 

O início dessa nossa história deu-se com o ofereci-
mento da disciplina Textos seminais em teorias gramati-
cais, obrigatória no curso de Doutorado em Letras – espe-
cialidade Língua Portuguesa – da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, que, naquele segundo semestre de 
2017, foi ministrada pela professora Tania Camara. Fo-
mos cinco alunos matriculados: Heloana, Jefferson, Luiz 
Antônio, Márcia e Marizeth. 

Não sabíamos aonde chegaríamos com aquela disci-
plina, que, embora obrigatória, sempre assume as nuan-
ces do professor responsável no período. Até aquele mo-
mento, o objetivo principal era, na verdade, concluir o cré-
dito obrigatório para o tão sonhado diploma de “Doutor 
em Letras”, mas a ementa já indicava que não tinha como 
ser “apenas” mais uma disciplina no curso. Não aquela: 
“Estudo crítico-reflexivo de algumas das principais gra-
máticas do final do século XIX a meados do século XX”.  

O tema da disciplina seria pautado nas “Gramáticas 
de Referência do Português: de 1890 a 1968”. Dos oito no-
mes sugeridos nas referências, escolhemos trabalhar com 
três, já que o tempo seria curto e preferimos nos aprofun-
dar mais em poucos autores a estudar superficialmente 
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todos os oito iniciais. Começamos então a trilhar um ca-
minho que hoje se conclui.  

As três gramáticas escolhidas foram as seguintes: 
Serões Grammaticaes, de Ernesto Carneiro Ribeiro, publi-
cada em 1890; Grammatica Expositiva: Curso Superior, da-
tada de 14 de fevereiro de 1907, de Eduardo Carlos Pe-
reira e Gramática Secundária da Língua Portuguesa, de 
Manoel Said Ali. A longevidade de nosso corpus deman-
dou algumas visitas a sebos; já lá se iam mais de cem anos 
desde os Serões e a Grammatica Expositiva. Visitas a se-
bos, buscas na internet, pesquisas em bibliotecas... está-
vamos todos com as obras em mãos. Obras em mãos, 
mãos à obra. 

Desde o início fora estabelecido o direcionamento 
dos estudos: seriam análises comparativas entre as gra-
máticas selecionadas e a Nomenclatura Gramatical Brasi-
leira – NGB – publicada pela Portaria nº 36 de 28 de ja-
neiro de 1959. Ficou acordado que cada aluno escolheria 
um tópico das gramáticas para desenvolver as análises. 
De toda riqueza linguística oferecida naquelas obras, es-
colhemos as que mais se aproximavam de nossa área de 
investigação ou cuja reflexão nos inquietava como pesqui-
sadores: estilística, fonética, morfologia e sintaxe. 

As aulas foram dinâmicas; cada um, em sua área de 
investigação, trazia contribuições que enriqueciam os de-
bates. Os “vovôs”, como carinhosamente chamávamos 
aqueles livros cujas datas de edição nos fugiam às mais 
tenras lembranças, abriram para o grupo novas perspec-
tivas de compreensão da Língua Portuguesa e de sua His-
tória, quer na estrutura, quer no ensino. O qualificador 
“seminais” do nome da disciplina, que antes nos fisgara 
pela obrigatoriedade acadêmica, passou a obrigatório nas 
referências das nossas pesquisas subsequentes.  
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Parecia tão óbvio depois de ser sugerida a ideia an-
teriormente exposta, que não nos restou outra alterna-
tiva. Todos fomos contagiados pela proposta apresen-
tada. Ficamos pensando como o professor Bechara obser-
vara, bem de perto, fatos que, hoje, olhamos a distância. 
Não demorou muito para que a ideia “pegasse”.  

Luiz Antônio, o jornalista da turma, ficou responsá-
vel por estabelecer contato e marcar uma entrevista com 
o ilustre professor. A data foi agendada sem grandes difi-
culdades, em 01 de dezembro de 2017. O acesso ao imor-
tal estava confirmado. Quais perguntas, como filmar, qua-
lidade da filmagem, que roupa utilizar para encontrar um 
imortal... as preocupações eram muitas. 

Começamos a escrever as perguntas que pretendía-
mos fazer: Qual sua proximidade com os membros da co-
missão? Qual a importância da NGB? Existe atualmente a 
necessidade de uma reforma da nomenclatura? Como te-
riam sido os bastidores da decisão de organizar o docu-
mento? Foram muitas as perguntas que, finalmente, aca-
baram sintetizadas nas 10 que levamos no dia da entre-
vista. 

 A expectativa era grande. O lugar, mágico: a Acade-
mia Brasileira de Letras. Ao fundo, quadros dos antigos 
presidentes da ABL. Numa cadeira em destaque, o profes-
sor Bechara, ladeado de livros de seus outrora colegas, 
hoje já falecidos, como se a acompanhá-lo.  O cenário era 
simbólico, como se fosse cuidadosamente planejado em 
cada detalhe. Já sabíamos sobre a importância da ABL, 
mas, naquele dezembro, desvenda-se para nós toda a sua 
beleza e suntuosidade. Cabe aqui uma ressalva, ou um 
conselho, talvez: todo profissional das letras deveria, pelo 
menos uma vez ao longo de sua trajetória, sorver o re-
quinte, o simbolismo e a atmosfera daquele lugar.  
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Diante do nosso amadorismo no “mais novo ofício” 
de comunicadores, pudemos perceber o quão detalhado é 
o processo de entrevista. Luiz, nosso amigo especialista 
no assunto, distribuiu-nos as funções: registros direcio-
nados, controle de vídeo, controle das horas entre os apa-
relhos que estavam sendo utilizados, checagem das bate-
rias. Ali tivemos uma aula de trabalho em equipe, de co-
municação não verbal, de cumplicidade. 

O nosso entrevistado chegou à sala com a simpatia e 
a simplicidade que lhe são peculiares. Tamanhas foram 
sua delicadeza e atenção, que nos sentimos seus discípu-
los imediatamente. Ao mesmo tempo em que queríamos 
registrar o momento histórico, filmando e gravando, que-
ríamos saborear aquele momento único. 

A entrevista transcorreu dentro da normalidade, 
com alguns imprevistos de ordem técnica, resolvidos ra-
pidamente. Dois fatos foram marcantes nas horas em que 
ali permanecemos: a tranquilidade do nosso entrevistado 
e sua preocupação em nos atender por completo. Esses 
dois pontos podemos observar, inclusive, no vídeo que 
produzimos na entrevista. O professor Evanildo Bechara 
preocupou-se em levar obras nas quais pudesse nos mos-
trar passagens acerca do tema, citando ainda nomes de 
outros estudiosos contemporâneos ao evento da NGB. 
Tudo isso regado com uma tranquilidade contagiante e 
uma absoluta capacidade de discorrer sobre o assunto. 

Saímos dali contagiados pelo mestre, pelo lugar, 
pela experiência. Seguimos em grupo, fomos comemorar 
com um merecido lanche na tarde gostosa do Rio de Ja-
neiro. O lugar escolhido deveria estar à altura do mo-
mento que vivíamos. Optamos por uma tradicional con-
feitaria do início do século XX. Não antes de fazermos um 
tour, liderado pelos amigos Jefferson e Luiz Antônio, que 
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nos mostraram pontos de importância histórica da nossa 
cidade maravilhosa. 

O longo caminho percorrido até aquele café come-
morativo deixou claro para nós o poder transformador da 
vontade e da inspiração. Nossa querida professora Tania 
soube, como os grandes mestres, inspirar seus discípulos 
a sermos aquilo que estudávamos e agirmos para além 
das necessárias, porém frias cadeiras acadêmicas. Essa 
experiência ímpar se materializa neste texto, mas ela é 
bem maior do que as palavras que carinhosamente esco-
lhemos para o registro. 

Sabemos, sem dúvida, que esta escrita de exercício 
metalinguístico nos permitiu e permite, continuamente, 
uma releitura das memórias que construíram nosso per-
curso por esse universo tão desafiador, precioso e singu-
lar de vivências que propiciaram a ampliação de perspec-
tivas acadêmicas e humanas. Muito mais do que isso, en-
tretanto, destacamos que o valor dos momentos imprimiu 
em nosso grupo a certeza, expressa pelo próprio ilustre 
entrevistado, quase ao se despedir no dia de sua entre-
vista, de que a nós também caberia a responsabilidade de 
mobilizar futuros estudos e ampliações da NGB, sem que 
se considerem tradição, renovação, revisão como oponen-
tes ou excludentes entre si. Com todos esses aprendizados 
inscritos em nós, tivemos, portanto, a oportunidade de 
ressignificar as histórias que nos constituem em nossa 
trajetória dedicada à sempre encantadora última flor do 
Lácio. 
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Tradição e atualidade: uma tarde na ABL com 
Evanildo Bechara 

(entrevista realizada em 1º de dezembro de 2017) 

 
Heloana Cardoso Retondar  

Jefferson Evaristo do Nascimento Silva-Alves  
Luiz Antônio Cavalcanti Monteiro  

Márcia da Gama Silva Felipe  
Marizeth Faria dos Santos  

Tania Maria Nunes de Lima Camara 

 

 

Figura 2 

Que lembranças o senhor tem de todo o processo que 
levou à publicação da NGB no final dos anos 1950? 

Eu tenho uma lembrança muito presente porque já 
era professor, já estava preparando livros didáticos. Em 
1960, por exemplo, saiu a primeira edição das Lições de 
português pela análise sintática e em 61 a primeira edição 
da Moderna Gramática Portuguesa. De modo que todos 
nós, que estávamos atuando no magistério, estávamos 
atentos a este sonho que já vinha de longa data; porque 
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cada autor de gramática, cada professor, trazia a sua no-
menclatura. Naquele tempo, as faculdades de Filosofia, de 
Letras, não tinham ainda dado seus frutos, de modo que 
todos nós tínhamos a experiência dos livros que nós usá-
vamos. De modo geral, todos nós éramos autodidatas e 
cada autor de gramática trazia a sua nomenclatura, ou da 
sua tradição gramatical, ou dos seus estudos mais adian-
tados. 

Na década de 1870, se não me engano, em 1877, o 
Colégio Pedro II – que era o colégio padrão e, automatica-
mente, o grande diretor dos movimentos educacionais no 
Brasil, principalmente para o ensino oficial, para o ensino 
público – editou a reforma de Fausto Barreto1. Fausto 
Barreto era um professor catedrático do Colégio Pedro II, 
depois viria a ser o pai daquele que eu considero o melhor 
sintaticista da Língua Portuguesa no Brasil – Mário Bar-
reto2. No mesmo ano de 1877, Fausto Barreto trouxe as 
ideias para uma reforma no ensino das línguas, especial-
mente da Língua Portuguesa. A partir daí, foram escritas 
gramáticas para atender a este programa.  

Então, cada professor dentro de sala de aula, ou es-
crevendo seus livros, trazia uma nomenclatura. Havia 
uma pletora de nomes técnicos e isso causava um grande 
problema, porque, se o aluno saísse da sala de um profes-

 
1 Um grupo de linguistas do cole gio Pedro II dedicam-se a uma 
modificaça o do estudo do portugue s, a fim de se afastarem da 
influe ncia de Portugal. Buscavam outras filiaço es teo ricas. A partir 
desse movimento, o Inspetor daquela instituiça o solicita a um 
catedra tico do cole gio, Fausto Barreto (Fausto Carlos Barreto; 1852-
1915), que elabore um programa para ser seguido nos exames 
preparato rios. A partir dessa iniciativa, surge uma se rie de 
grama ticas no Curso de Gramatizaça o Brasileira do Portugue s 
(Guimara es, E., 1996). 
2 Ma rio Castelo Branco Barreto (1879 – 1931). 
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sor que adotasse a nomenclatura A, ao passar para o se-
gundo ano, encontraria outro professor que adotava a no-
menclatura B. Desse modo, havia miseravelmente umas 
quatro ou cinco nomenclaturas flutuantes em todo o en-
sino.  

Isso também trazia um grande problema, não só 
para o professor de sala de aula, mas também para o 
aluno; porque, naquele tempo, havia uns exames orais e, 
às vezes, um aluno que se tinha saído bem com o profes-
sor da esquerda, num exame oral, ao passar para o pro-
fessor da direita, poderia sair-se mal em virtude das dife-
renças de nomenclatura. Então, desde cedo o magistério 
brasileiro, tanto o magistério particular, como o oficial, 
aspirou por uma nomenclatura unificada, uma nomencla-
tura oficial. Mas essa nomenclatura oficial só veio a ter 
corporificação a partir de 1950. Porque foi mais ou menos 
neste ano que começaram os primeiros cursos de Linguís-
tica teórica, ou Linguística geral. 

A Linguística teórica, ou Linguística geral, vinha com 
uma nomenclatura diferente daquelas usadas pelos pro-
fessores de Língua Portuguesa. Então, a partir de 1950 se 
desenvolveu o grande sonho de nós chegarmos a uma no-
menclatura unificada. Não somente para benefício dos au-
tores, ao escreverem seus livros didáticos, mas também 
em benefício dos alunos, que às vezes passavam por tro-
peços, não porque não conhecessem a matéria, mas por-
que levavam para o exame oral ou para o exame escrito 
uma nomenclatura que não era a nomenclatura do profes-
sor que os arguía.  

Isso também teve um implemento muito grande na 
década de 50, porque na década de 1940, se não me en-
gano em 1945 ou 47, foi fundada a Academia Brasileira de 
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Filologia3, que vive até os nossos dias. A UERJ (Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro), por exemplo, abriga as 
reuniões dessa Academia Brasileira de Filologia, que reu-
nia a fina flor dos professores oficiais.  

É preciso dizer também que o grande impulso dessa 
ideia, a fundação da Academia Brasileira de Filologia, veio 
do Colégio Militar, porque faziam parte dos primeiros 
acadêmicos, fundadores da Academia, professores que vi-
nham do Colégio Militar. E, como nós sabemos, o militar é 
muito disciplinado, e uma disciplina importante é a no-
menclatura. 

Um grande linguista alemão do final do século XIX, 
início do XX, chamado Hugo Schuchardt4, dizia que “a no-
menclatura estava para as ciências, assim como o farol 
está para os navegantes”, porque o farol evita que os na-
vegantes naufraguem pela costa, batendo em pedras. 
Nessa comparação, Schuchardt afirmava que a nomencla-
tura para uma ciência era tão importante como o farol 
para os navegantes.  

 

O senhor era mais próximo de algum dos membros da 
comissão presidida pelo professor Antenor Nascen-
tes5? 

 
3 A Academia Brasileira de Filologia, ou ABRAFIL, fui fundada em 26 

de agosto de 1944, em reunião realizada no Colégio Militar do Rio de 

Janeiro. Estavam presentes 30 estudiosos da Língua Portuguesa, que as-

sinaram a ata de Fundação. O registro ficou a cargo do filólogo Sousa da 

Silveira, e, desde o início, a instituição se caracterizou como “entidade 

cultural voltada para o trato dos assuntos concernentes à Filologia e à Lin-

guística sob seus vários aspectos”. (Azevedo Filho, 2002, p. 6). 
4 Hugo Ernst Mario Schuchardt (1842 - 1927). 
5 Antenor de Veras Nascentes (1886 - 1972) 
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De um modo geral, todos nós, na época, éramos 
muito ligados aos autores envolvidos no nascimento da 
Academia Brasileira de Filologia, porque tínhamos sido 
alunos desses professores. Por exemplo, quando eu fiz a 
faculdade, fui aluno do Clóvis Monteiro6 e do Celso Cu-
nha7, que eram dois integrantes da comissão, e me dava 
com professor Nascentes, porque o professor Nascentes 
tinha sido aluno de alemão de Said Ali8 no Colégio Pedro 
II. O Professor Said Ali nunca foi professor de Língua Por-
tuguesa. Ele era professor de alemão, catedrático no Colé-
gio Pedro II e catedrático no Colégio Militar. 

O Professor Antenor Nascentes, como o professor 
Sousa da Silveira9, pertencia à mesma turma de alunos do 
Colégio Pedro II, a mesma turma que foi aluna do profes-
sor Said Ali. Na sua obra, nós temos os estudos mais pro-
fundos de teoria linguística daquela época. Como profes-
sor de alemão, tentou trazer para a gramaticografia bra-
sileira a contribuição dos autores europeus, especial-
mente os alemães, os ingleses, os franceses e os italianos. 
Mas, para o Said Ali, principalmente os autores alemães. 

Eu conheci o professor Nascentes através da ami-
zade com o professor Said Ali. Por volta de 14 para 15 
anos, eu entrei em contato com o professor Said Ali. Fui 
visitá-lo – ele morava na Rua da Glória – para tirar uma 
dúvida de Língua Portuguesa e lá se enraizou uma ami-
zade que durou até seu falecimento, antes dos 92 anos. Ele 
iria completar 92 anos, mas faleceu alguns meses antes. 
Então, a casa do Said Ali era frequentada pelo professor 
Nascentes, pelos discípulos do Souza da Silveira e pelo 

 
6 Clóvis do Rego Monteiro (1898 - 1961) 
7 Celso Ferreira da Cunha (1917 - 1989) 
8 Manuel Said Ali Ida (1861 – 1953) 
9 Álvaro Ferdinando de Sousa da Silveira (1983 – 1967) 
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próprio professor Souza da Silveira. Eu e os colegas da mi-
nha geração, por exemplo, o professor Adriano da Gama 
Cury, o professor Albargo Teles da Silveira, tínhamos con-
tato com os cinco professores, que foram responsáveis 
por essa Nomenclatura Gramatical Brasileira, todos pro-
fessores catedráticos do Colégio Pedro II.  

Então, nós todos tínhamos ligações diretas com es-
ses professores. E com as primeiras reuniões depois de 
fundada a Academia Brasileira de Filologia, que abria para 
o público as suas reuniões, nós todos conhecíamos todos. 
Nós nos conhecíamos muito bem. Então, a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira nasceu do desejo de unificar essa 
nomenclatura, para que os livros didáticos saíssem com 
uma nomenclatura quase unificada. Cada grupo prefere 
esse ou aquele termo, apesar de serem sinônimos. Por 
isso, é difícil unificar uma nomenclatura. 

O Ministério da Educação, que supervisionava o en-
sino no Brasil, reuniu os seus quatro catedráticos do Co-
légio Pedro II, eram dois do internato e dois do externato. 
Reuniu esses quatro com a presidência do professor An-
tenor Nascentes, que era catedrático aposentado do Colé-
gio Pedro II, e foi essa equipe que trabalhou numa Nomen-
clatura Gramatical Brasileira. Essa nomenclatura, depois 
que saiu, curiosamente, não era assinada oficialmente por 
nenhum dos membros da NGB.  

As decisões aconteciam da seguinte forma: o profes-
sor Nascentes colocava um termo em discussão, via a es-
colha dos nomes para aquele termo técnico, havia a opi-
nião dos quatro professores. Diante da discussão, sem que 
se chegasse a um acordo entre os quatro componentes da 
comissão, o professor Nascentes colocava em votação. 
Aquela nomenclatura que obtinha mais votos que a outra 
proposta era escolhida pra NGB. O que acontecia, então, é 
que nenhum dos quatro – inclusive o professor Nascentes 
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que também escreveu um livro com uma explicação da 
NGB –, nenhum daqueles cinco membros da comissão 
adotaria in tōtum10 a NGB. Mas, como prevalecia a prefe-
rência do voto, o professor Nascentes fazia uma eleição e 
aquele nome passava a ser o nome oficial.  

Tanto que, quando acabou a reunião da NGB, dos 
quatro membros, logo depois o professor Cândido Jucá es-
creveu um livro intitulado “132 restrições à NGB” (Figura 
3). Ele, como membro da banca, tinha 132 restrições 
àquela nomenclatura que foi adotada. O professor Rocha 
Lima, que tinha publicado a sua gramática às vésperas da 
saída da NGB, também não usava rigorosamente todos os 
termos da NGB. O Clóvis Monteiro, como nunca escreveu 
uma gramática, era quem tinha menos crítica à NGB. E o 
outro candidato era o Celso Cunha, que à época, não sei se 
já tinha escrito uma gramática que foi adotada pelo Minis-
tério da Educação. De modo que, nenhum dos cinco mem-
bros da NGB, rigorosamente, assinaria e aprovaria todos 
os termos da NGB.  

 

 
10 tōtum – o essencial, o inteiro, a soma, o todo, a totalidade. 

57



Evanildo Bechara e os bastidores da NGB 

Figura 3 

Mas ela trouxe um grande proveito para o aluno, 
porque a regra era a seguinte: o professor não era obri-
gado a seguir a NGB, mas se o aluno tivesse estudado por 
um livro – e todos os livros didáticos eram obrigados a se-
guir a NGB – e se no exame oral trouxesse a nomenclatura 
da NGB, aquele professor era obrigado a aceitar a nomen-
clatura do aluno. Desse modo, o professor não obrigava o 
aluno a adotar a sua nomenclatura. A NGB foi um grande 
conforto para os alunos, porque eles passaram a ter uma 
nomenclatura oficial abrigada pelo Ministério da Educa-
ção, aprovada pelo ministério da Educação, de modo que 
essa nomenclatura tinha de ser respeitada pelo professor 
que o examinasse.  

 
Que obras de referência os membros da comissão da 
NGB utilizaram? Quais foram os critérios de seleção 
para que eles escolhessem aquelas obras? 

O critério foi o da votação. O professor Nascentes 
era o voto de minerva, o voto que dava o resultado final. 
Por exemplo, se Jucá e Celso Cunha adotassem a nomen-
clatura A e Rocha Lima e Clóvis Monteiro adotassem a no-
menclatura B, portanto, se houvesse um empate de qual 
seria o termo, por exemplo, se seria adjunto adnominal ou 
adjunto limitativo, o voto do professor Nascentes, ou por 
um termo, ou pelo outro termo, daria ganho de causa ao 
termo que iria vigorar na NGB. Então, se Celso Cunha e 
Clóvis Monteiro adotassem para o “O” que aparece em “O 
menino inteligente” – esse “O”, para você ter uma ideia, 
chagava a ter na difusa nomenclatura dos professores 10 
ou 12 nomes diferentes. Era adjunto limitativo, adjunto 
atributivo, adjunto adnominal. Existiam vários os termos.  
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O professor Antonio José Chediak escreveu um livro 
contando a história da NGB, que foi publicado pelo Minis-
tério da Educação. Ele conta casos desse tipo que, às ve-
zes, um fato de língua chegava a ter 14, 15 denominações 
diferentes. Então era preciso realmente haver uma uni-
dade. Ainda hoje, as gramáticas não têm os mesmos no-
mes, não têm uma só nomenclatura, mas já as diferenças 
são muito menos. Se você, por exemplo, somar as diferen-
ças entre duas gramáticas, se você pegar a gramática do 
professor Rocha Lima e a gramática do professor Celso 
Cunha, se observar as denominações diferentes, elas tal-
vez não passem de dez. Antigamente, essas diferenças 
eram quase totais. 

 

A adoção da NGB estava sintonizada de alguma 
forma com o mundo lusófono? Quando se fala de 
mundo lusófono, naquela época, a gente pensa basi-
camente em Portugal.  

Não. Portugal não tinha pensado numa reforma da 
Nomenclatura Gramatical Brasileira. A Nomenclatura 
Gramatical Brasileira saiu na década de 40, se não me en-
gano acho que 48, 49 ou 50. Portugal só veio a pensar 
numa Nomenclatura Gramatical Portuguesa na década de 
60; passados, miseravelmente, uns 15 anos de ter apare-
cido a Nomenclatura Gramatical Brasileira. E a nomencla-
tura portuguesa foi alvo, também, do Ministério da Edu-
cação em Portugal, que elaborou uma Nomenclatura Gra-
matical Portuguesa, que saiu no início da década de 
196011. Assim, Portugal também entrou no grande traba-

 
11 Os primeiros projetos da Nomenclatura Gramatical Portuguesa 
datam de 1964 e 1965, mas a lei que fixou as regras de sua aplicaça o 
foi promulgada em abril de 1967. A portaria 22 664, assinada em 28 
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lho da criação de uma Nomenclatura Gramatical Portu-
guesa. Naturalmente levou em conta a Nomenclatura Gra-
matical Brasileira e adotou uma nomenclatura que se 
aproximou muito das propostas da NGB. 

O Ministério da Educação (no Brasil) também traba-
lhou muito na difusão da Nomenclatura Gramatical Brasi-
leira, inclusive propôs um concurso, aberto para todos os 
professores de Língua Portuguesa que quisessem escre-
ver um comentário da NGB. E um dos trabalhos de maior 
sucesso foi a obra de um professor que não era do Rio de 
Janeiro, chamado José Luís de Oliveira12. Este professor 
elaborou um livro com comentários da NGB que o Minis-
tério da Educação, por intermédio da CADES13, premiou. 
Este livro teve várias edições e depois foi incorporado 
pela Biblioteca do Exército ao seu elenco de edições. É 
uma Nomenclatura Gramatical Brasileira comentada (fi-
gura 4).  

 
de abril de 1967 pelo enta o ministro portugue s da Educaça o 
Nacional, Galva o Teles, cita claramente que a adoça o de uma 
nomenclatura gramatical em Portugal tem, entre suas vantagens – 
ale m das questo es cientí ficas e dida ticas –, a de se aproximar da NGB, 
publicada em 1959. (Fonte: Portal da Lí ngua Portuguesa – 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=nomenclatura. Acesso 
em 30 de junho de 2018). 
12 O livro se chama “Interpretaça o da Nomenclatura Gramatical 
Brasileira” – Biblioteca do Exe rcito: Rio de Janeiro, 1965. 
13 Sigla para Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secun-

dário, criada em 1953 pelo governo de Getúlio Vargas. 
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Figura 4 

Então, toda pessoa que quiser ter uma ideia da NGB 
deveria reunir quatro ou cinco dessas publicações. Por 
exemplo, os irmãos Silvio e Hamilton Elia também publi-
caram um comentário sobre a NGB; o próprio professor 
Antenor Nascentes também tem um livro de Nomencla-
tura Gramatical Brasileira14; o professor Mansur Gué-
rios15, de Curitiba, também tem um bom comentário da 
NGB. De modo que se o professor quiser ter uma ideia de 
como eram as nomenclaturas e como elas foram unifica-
das pela NGB, esses livros são um verdadeiro subsídio. 
Outro livro que não pode faltar à bibliografia de quem se 
interesse por esse tema é o do professor Antônio José 
Chediak16, que fala da história da Nomenclatura Gramati-
cal Brasileira, publicado pelo Ministério da Educação. 

 
14 O livro e  “Comenta rio a  Nomenclatura Gramatical Brasileira” – 
Livraria Acade mica: Rio de Janeiro, 1959. 
15 Bechara refere-se ao professor Rosa rio Fara ni Mansur Gue rios, e o 
livro e  “A Nomenclatura Gramatical Brasileira Definida e 
Exemplificada” – Saraiva: Sa o Paulo, 1960. 
16 Refere ncia ao livro “Nomenclatura Gramatical Brasileira e sua 
Elaboraça o” – Diretoria do Ensino Secunda rio – MEC: Rio de Janeiro, 
1960. 
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Figura 5 

Agora, a nomenclatura é um espelho do momento 
dos estudos linguísticos. Ela se beneficiou dos primeiros 
passos que a linguística teórica deu entre os anos 1950 e 
1960. Mesmo assim, a NGB precisa hoje de uma revisão, 
não somente porque novos conceitos teóricos foram in-
troduzidos, mas também porque os pesquisadores me-
lhoraram a descrição linguística, o que, naturalmente, tem 
reflexo em propostas novas da NGB. 

 

Que problemas haveria para o ensino da norma pa-
drão sem uma nomenclatura unificadora? 

A pergunta é muito interessante porque nos ajuda a 
situar rigorosamente o lugar da nomenclatura. A nomen-
clatura é consequência de uma conceituação teórica, lin-
guística, que não tem nada a ver com a norma padrão. A 
norma padrão pertence à gramática normativa. Nós pode-
mos ensinar a criança a falar o português sem que ela te-
nha necessidade da conceituação teórica do termo e, au-
tomaticamente, do fenômeno. Norma padrão pertence à 
gramática normativa, nomenclatura pertence à descrição 
científica, pertence, portanto, à gramática descritiva. A 
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gramática descritiva não tem nenhum propósito com o 
certo e o errado. Quem tem a preocupação do certo e do 
errado é a gramática normativa. Por exemplo, na primeira 
edição de “Os Lusíadas”, em 1572, Camões escreve no 
português da época perfeitamente correto e disciplinado, 
isso enquanto gramática normativa. Mas a gramática des-
critiva, científica, só foi elaborada muito tempo depois. De 
forma que essa pergunta envolve dois problemas: a NGB 
é nomenclatura, portanto é conceito científico, gramática 
científica ou descritiva, que não tem nenhum compro-
misso com o certo ou errado na língua. A gramática nor-
mativa é que tem compromisso com o que nós chamamos 
de língua padrão. De modo que são duas coisas diferentes. 
Essa pergunta faz uma confusão entre a gramática descri-
tiva, que é científica.  

Quando o gramático faz a descrição da sua língua, 
não está preocupado com o certo e com o errado. Porque 
você pode escrever a gramática dos erros; você pode ex-
plicar, você pode justificar os erros, os distanciamentos 
daquela norma que você chama de norma padrão. Por 
exemplo, quando o povo diz “o povo fizeram”, do ponto de 
vista de norma padrão, essa forma é posta de lado, porque 
só pode viger naquelas pessoas de pouca cultura linguís-
tica, gramatical. Mas essa concordância é perfeitamente 
justificável, porque “o povo”, embora seja singular, é um 
coletivo. Portanto, quando o povo diz “o povo foram”, não 
está fazendo alusão não à forma singular “o povo”, mas ao 
conteúdo semântico “reunião de pessoas”. De modo que 
esse coletivo levou o verbo ao plural. É como se nós dis-
séssemos, por exemplo “a gente”.  
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Camilo Castelo Branco17 tem uma frase muito curi-
osa “Se a gente der atenção a tudo o que dizem os vizi-
nhos, acabamos sem nossas amizades”. Então, na pri-
meira frase, Camilo usou “a gente” com o singular, “se a 
gente der”. Na segunda frase, ele trouxe a semântica do “a 
gente”, e pôs o verbo na primeira pessoa do plural. “Se a 
gente der atenção a tudo o que dizem os vizinhos, acaba-
mos sem nossas amizades”. Então, essa concordância ex-
plica por que é que o povo diz “o povo foram”, “a gente 
fomos”, é justamente uma concordância semântica. 

 
De que forma é possível e necessário se falar de NGB 
ainda hoje? 

A nomenclatura deve estar sempre na preocupação 
de toda pessoa que estuda a Língua. Principalmente das 
pessoas que estudam a Língua dentro de princípios cien-
tíficos. Voltemos àquela frase de Schuchardt que fazia a 
comparação da nomenclatura para a ciência como o farol 
para os navegantes. A nomenclatura é sempre impor-
tante, porque, sendo uniforme, facilita a compreensão de 
toda pessoa que trabalha com o termo técnico. É tão im-
portante que Portugal, que elaborou a sua Nomenclatura 
Gramatical Portuguesa depois dos brasileiros, continuou 
atento a uma melhoria da nomenclatura. Porque as uni-
versidades vieram, o progresso científico veio, e era pre-
ciso que a nomenclatura agora passasse em revista os no-
vos conceitos.  

Em 1950, quando os livros falavam somente de fo-
nética, tiveram necessidade de falar também de fonologia 
ou fonêmica. Porque criou-se uma diferença entre foné-
tica e fonologia. A fonética é o estudo material da palavra, 
do som. Enquanto a fonologia é a utilização do fonema 

 
17 Camilo Castelo Branco, escritor portugue s (1825-1890) 
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para fins expressivos. Por exemplo: na palavra “santos”, 
não interessa à fonologia o “s” inicial. Porque o s inicial 
marca apenas uma emissão sonora. Esse s inicial de san-
tos, do ponto de vista linguístico, não diz nada, a não ser a 
caracterização da palavra Santos. Mas o s final de santos, 
não somente tem um valor material fonético, mas tam-
bém um valor linguístico. Porque quando você diz santos, 
você está usando uma noção linguística, que é o plural. 
Quando você diz santos você está falando de mais de um 
santo. Enquanto o s inicial não me indica nada, a não ser a 
materialização da palavra, da estrutura fonética da pala-
vra, o s final de santos já tem uma noção gramatical de 
plural, que se opõe a singular. Então, o s inicial é objeto da 
fonética, enquanto o s final, além de ser objeto da fonética, 
é também objeto da fonologia; porque o som tem embu-
tido nele uma noção gramatical de plural.  

Até 1950 as gramáticas só falavam em fonética. A 
partir de 1950, graças ao progresso dos estudos linguísti-
cos, nós passamos, ao lado de fonética, a precisar do con-
ceito de fonologia. E esse aperfeiçoamento é tão impor-
tante que mereceu dos portugueses a criação da TLEBS18, 
uma terminologia, não somente para as gramáticas, mas 
também para os estudos linguísticos e literários. Criada 
na década de 2007, não era mais nomenclatura, mas uma 
terminologia. Quer dizer, o emprego dos termos técnicos 
era destinado não somente na gramática, mas em todas as 
ciências linguísticas, isto é, na literatura, na filosofia da 
linguagem, na estilística, na semântica etc.  

 
18 A Terminologia Linguí stica para os Ensinos Ba sico e Secunda rio 
(TLEBS) substituiu a Nomenclatura Gramatical Portuguesa (NGP) no 
ano de 2004, quando da revogaça o da NGP. Hoje a TLEBS esta  
disponí vel eletronicamente no endereço:  http://dt.dgidc.min-edu.pt/. 
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Sendo assim, os portugueses, em 2007, deram um 
passo avante, criando a terminologia dos termos científi-
cos. E essa terminologia foi examinada pelos professores, 
que resolveram simplificá-la somente para a gramática. 
Com isso, dois ou três anos depois, os portugueses cria-
ram a Nomenclatura Gramatical Portuguesa em Portugal. 
É uma nomenclatura que vai melhorar, vai colocar aquela 
nomenclatura de 1960 e poucos dos portugueses dentro 
da ciência moderna. Ora, isso está impondo a que a Aca-
demia Brasileira de Filologia e os demais órgãos universi-
tários ou não universitários que trabalhem com ciência 
linguística voltem a repensar a nomenclatura proposta 
pelo Ministério da Educação no final da década de 40, iní-
cio da década de 50.  Impõe-se, portanto, que haja no Bra-
sil também um movimento igual ao que houve em Portu-
gal no sentido de aperfeiçoar a Nomenclatura Gramatical 
Brasileira.  

 
Quando se fala em ensinar Língua Portuguesa, o que 
deve estar incluído nesse ensino? Texto, discurso, 
gramática, expressividade... onde entram nesse meio 
as teorias linguísticas dominantes que o senhor cita 
no seu livro “Gramática, opressão e liberdade”? 

Tudo isso faz parte de um conjunto. Se você pergun-
tar, por exemplo, qual é a parte mais importante na hora 
da divisão do corpo humano em cabeça, tronco e mem-
bros, nós vamos dizer que tudo faz parte, porque sem a 
cabeça o corpo humano não está completo. Sem os mem-
bros, o corpo humano não está completo. Então, assim 
como cabeça, tronco e membros têm de estar sempre pre-
sentes no estudo do corpo humano, assim também todas 
as manifestações linguísticas, literárias ou não literárias, 
a língua do homem culto, a língua do homem semiculto, a 
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língua do homem desprovido de qualquer educação lin-
guística, todas as manifestações linguísticas são impor-
tantes. 

Daí nós voltarmos a uma frase de Terêncio, grande 
comediógrafo, grande representante da comédia latina. 
Terêncio dizia “eu sou humano e tudo o que pertence ao 
humano me interessa particularmente”. Então, todas es-
sas manifestações linguísticas, literárias e não literárias, 
de ontem, de anteontem, de hoje e de amanhã, todas essas 
manifestações devem interessar a quem estuda cientifica-
mente a língua e a linguagem humana. 

 
Como podemos situar a tradição gramatical brasi-
leira em comparação aos estudos correspondentes de 
outras línguas de cultura? 

As outras línguas de cultura, por exemplo, a gramá-
tica espanhola, progrediram imensamente. Antigamente, 
a gramática espanhola era um objeto elaborado apenas 
pelos acadêmicos espanhóis. Hoje, a gramática espanhola 
está elaborada pela sua grande equipe de linguistas. De 
modo que a gramática francesa, a inglesa, a alemã, todas 
essas gramáticas, quer normativas, quer científicas – isto 
é, descritivas, sem preocupação do certo e do errado –, to-
das as gramáticas estão atentas ao progresso dos estudos 
linguísticos. Portanto, mesmo o professor em sala de aula 
tem que ter tinturas de linguística teórica, porque se ele 
tiver tinturas de linguística teórica, não vai se transfor-
mar naquele gramático caturra, que não aceita mudanças, 
que não aceita evolução. A língua, como espírito humano, 
está em perpétuo devenir, está em perpétua modificação. 
E a língua é companheira do homem nisso, a língua faz 
parte integrante.  
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Gaston Paris19, grande filólogo francês, no final do 
século XIX, início de XX, dizia que “para um povo, a troca 
da sua língua é quase a troca da sua própria alma”. Porque 
todos os traços de um povo estão refletidos na sua língua, 
portanto você não pode separar língua e homem. O pri-
meiro gramático da Língua Portuguesa, Fernão de Oli-
veira20, em 1536, disse com muita razão que “os homens 
fazem as línguas, e não as línguas, os homens”. Então, você 
não pode separar o homem da sua expressão verbal, da 
sua linguagem. 

 
Há uma frase sua famosa sobre a necessidade de os 
falantes serem poliglotas em sua própria língua. 
Como e por que surgiu essa frase? Explique um pouco 
da gênese dessa frase. 

Essa frase é fruto da visão da língua como expressão 
da sociedade. E como não existe sociedade perfeita, a so-
ciedade está dividida em camadas sociais. Por exemplo, a 
Língua Portuguesa no Brasil tem a gramática das pessoas 
cultas, a gramática das pessoas semicultas, a gramática 
das pessoas analfabetas e a gramática daqueles brasilei-
ros que vêm para o centro do país e trazem os seus hábi-
tos das suas regiões. Se você falar com um nordestino ou 
com um gaúcho, você vai ver que essa pessoa, além de fa-
lar a sua língua, injeta também palavras e expressões fru-
tos da sua região.  

Como existe esta visão plurifacetada da linguagem, 
a sua expressão linguística tem de ser plurifacetada. Por 
exemplo, se uma empregada me pergunta, por exemplo, 
“Professor, você viu onde está a vassoura?”, se eu disser 

 
19 Bruno Paulin Gaston Paris (1839-1903). 
20 Ferna o de Oliveira (1507-1581), autor da Grammatica da 
Lingoagem Portuguesa. 
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“Vi-a”, ela não entenderá essa expressão linguística. Ela só 
conhece “Via”, nos ônibus que ela pega, que apresentam, 
no letreiro ou no vidro: “Via Amarela, Via Vermelha, ou 
então via Avenida Santos Dumont”, coisas desse tipo. Eu 
tenho de dizer “Vi ela”, porque se eu disser “Vi-a”, eu estou 
usando uma construção que ela não vai entender. Ela vai 
entender de modo diferente. Por isso, eu tenho, ao falar, 
que me adequar ao nível linguístico dela. Se eu, por exem-
plo, estou falando com pessoas de um nível social mais 
alto que o meu grau, eu tenho de usar uma linguagem ade-
quada a essa pessoa. Portanto, para você que vive numa 
sociedade em cujo entorno você tem pessoas das mais va-
riadas educações, você tem de saber falar com uma cri-
ança de cinco anos, de dez anos ou com qualquer outra 
pessoa de pouca cultura linguística. Dessa forma, para se 
exprimir, para se comunicar, já que a linguagem é um ins-
trumento de comunicação, você tem de adequar o seu re-
pertório linguístico ao nível da pessoa com quem você 
fala.  

Nesse sentido, você tem de ser um poliglota na sua 
própria língua, porque não existe um português, existem 
vários portugueses. O português da pessoa culta, da pes-
soa inculta etc. Os linguistas já fazem gramáticas do erro, 
chamando atenção para determinados erros justificáveis 
naquele nível de língua, mas desconhecido para uma pes-
soa de grau cultural mais adiantado. De modo que falar 
bem não é falar nem difícil, nem fácil. Falar bem é você se 
adequar ao nível cultural e linguístico das pessoas com 
quem você se comunica. 

 
Pedimos que o senhor deixe uma mensagem para to-
dos os estudantes e professores de Língua Portu-
guesa.  
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O que eu posso dizer a um professor?  Que ele seja 
um bom professor. Um bom professor é ser um professor 
consciente, que não ponha nas suas aulas nenhuma inten-
ção além dos limites da sua disciplina. Se um professor se 
serve da língua para ser, por exemplo, instrumento de um 
partido político, ou então de uma tendência filosófica da 
universidade, ele deixa de ser um professor da sua disci-
plina. Então o professor tem de ser, na medida do possí-
vel, o melhor que ele puder ser. A mesma coisa o aluno. 
Ele está ali para aprender. Ele não está ali para usar o seu 
celular, não está ali para namorar, não está ali para convi-
ver com o bem e com o mal. Ele está ali para se preparar 
como uma pessoa útil à sociedade. De modo que o conse-
lho que eu dou ao professor é que ele seja um bom profes-
sor e, ao aluno, que ele também seja um bom aluno, res-
peitando os seus sonhos. 
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ANÁLISES DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 
SOBRE A NGB 

Heloana Cardoso Retondar 
Jefferson Evaristo do Nascimento Silva-Alves 

Luiz Antônio Cavalcanti Monteiro 
Márcia da Gama Silva Felipe 

Marizeth Faria dos Santos 

 

Neste capítulo, os autores analisam algumas maté-
rias jornalísticas publicadas quando da promulgação da 
NGB. Na sequência, será possível observar parte da reper-
cussão midiática da iniciativa. Os documentos colaboram 
para a compreensão contextualizada da recepção da soci-
edade sobre o tema, o que demonstra a importância his-
tórica que a Língua Portuguesa possuía a ponto de ser ob-
jeto de reportagens em veículos de grande divulgação. É 
o registro histórico de uma época em que a discussão lin-
guística, de certa forma, fazia parte da realidade social e 
da vida comum dos brasileiros. No Apêndice, é possível ao 
leitor ter acesso às matérias originais e cotejar as análises 
apresentadas.  

 
Jornal do Comércio – 14 de abril de 1958 (Apêndice 
A) 

Neste capítulo, os autores analisam algumas maté-
rias jornalísticas publicadas quando da promulgação da 
NGB. Na sequência, será possível observar parte da reper-
cussão midiática da iniciativa. Os documentos colaboram 
para a compreensão contextualizada da recepção da soci-
edade sobre o tema, o que demonstra a importância his-
tórica que a Língua Portuguesa possuía a ponto de ser ob-
jeto de reportagens em veículos de grande divulgação. É 
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o registro histórico de uma época em que a discussão lin-
guística, de certa forma, fazia parte da realidade social e 
da vida comum dos brasileiros. No Apêndice, é possível ao 
leitor ter acesso às matérias originais e cotejar as análises 
apresentadas.  

O fato de ser uma reportagem – trabalho jornalístico 
que trata de assuntos que entraram no radar editorial do 
jornal – nos indica que a Língua Portuguesa já ocupou, ao 
menos episodicamente na história da imprensa brasileira, 
grandes espaços para além das colunas de erros gramati-
cais com que os periódicos buscam identificar e reparar 
inadequações de seus textos. Mas a NGB tem também con-
tornos políticos, pois sua comissão foi criada em abril de 
1957 a partir da assinatura do então Ministro da Educa-
ção, Clóvis Salgado. Tratou-se, portanto, de um ato gover-
namental de política pública. 

O relatório da Academia Brasileira de Filologia, en-
tregue ao Ministério da Educação, foi preparado pelo pro-
fessor, filólogo e membro da Abrafil, Artur de Almeida 
Torres, também autor da Moderna Gramática Expositiva, 
cuja primeira edição foi lançada ainda nos anos 1950. A 
Abrafil foi fundada em 1944, pouco mais de uma década 
antes de se iniciarem os trabalhos da comissão da NGB, 
cujos integrantes eram todos membros da entidade. Ha-
via, portanto, uma associação natural entre os filólogos e 
os trabalhos de unificação da nomenclatura: 

Os projetos iniciais da Academia se voltaram para a 
sistematização da nomenclatura gramatical brasi-
leira, mais tarde concluída e oficialmente adotada, e 
para a proposta de uma gramática-padrão, esta úl-
tima jamais realizada, apesar da sua evidente impor-
tância. 
Fonte: http://www.filologia.com.br/histresum.htm 
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Henriques21 (2009, p. 29) lembra que este antepro-
jeto, de 39 páginas, é bem diferente do texto final da NGB, 
de apenas 19 páginas: “(...) o texto aprovado não era o que 
fora apresentado pela comissão como anteprojeto. A re-
dação final (...) é muito mais sucinta”. O relatório de Al-
meida Torres tem 19 sugestões de alterações para o ante-
projeto, com ajustes tanto na redação – aproximando-se 
do trabalho de um revisor – quanto nas questões de ter-
minologia, evidenciando sua atuação de filólogo que se 
preocupa, na mesma medida, com a elegância do estilo e 
a precisão científico-didática.  

Segundo a reportagem, o anteprojeto ficou pronto 
em apenas uma semana, mas, apesar de um tempo apa-
rentemente curto para tarefa tão extensa, Torres nutria 
boa expectativa pela qualidade do trabalho: “Unificará a 
nomenclatura gramatical brasileira, hoje à mercê de con-
clusões pessoais de professores”. 

Para entender melhor essa questão do tempo exíguo 
para a finalização do anteprojeto, precisamos voltar a 
Henriques (2009, pp.29-39), que reuniu um riquíssimo 
depoimento de Chediak sobre o seu papel de assessor da 
comissão da NGB: “(...) Chediak (...) narrou o que houve 
nessa época numa palestra proferida na Academia Brasi-
leira de Letras (...). É um depoimento importante sobre os 
bastidores da aprovação do texto e vale reproduzir boa 
parte dele neste ponto pelo seu teor histórico”. 

Selecionamos alguns trechos que mais têm a ver 
com a reportagem: 

Trabalhou o prof. Rocha Lima, incansavelmente, na 
elaboração do anteprojeto. Acompanhei-o de perto, 
preocupado, eu, com a extensão do trabalho. Rocha 

 
21HENRIQUES, Claudio Cezar. Nomenclatura Gramatical Brasileira – 
50 Anos Depois. Sa o Paulo: Para bola Editorial, 2009. 
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Lima escrevia uma gramática sintética, o que não con-
dizia com as intenções do ministro Clóvis Salgado, que 
desejava apenas o nome, deixando ao professor a de-
finição e outros comentários, se houvesse. Após dois 
meses de discussão numa das salas da Biblioteca Na-
cional, a comissão aprovou o anteprojeto e encami-
nhou-o ao Ministro da Educação. (Henriques: 2009, p. 
32) 

 

Chediak lembra que, antes que o ministro Clóvis Sal-
gado aprovasse o anteprojeto, o professor Cândido Jucá, 
filho, membro da comissão que elaborara esse texto, pu-
blicou um livro com um título, digamos..., incômodo: “132 
Restrições ao Anteprojeto de Simplificação e Unificação da 
Nomenclatura Gramatical Brasileira” (Editora Civilização 
Brasileira). Aqui entra, com mais ênfase, a participação do 
professor Chediak que vai nos levar ao parecer de Al-
meida Torres. 

(...) O ministro já estava perdendo a paciência, e o de-
sânimo inoculou-se em todos os espíritos. Nenhum 
dos membros da comissão aceitou ser o relator. Era 
natural que não aceitasse. 
(...) A solução encontrada foi levada ao ministro: de-
signar uma assessoria para a comissão e incumbir-se 
um dos assessores de apresentar anteprojeto rigoro-
samente dentro das normas estabelecidas. Foi o que 
fez o ministro: designou três assessores, cujos nomes 
cito de acordo com a portaria (...): Antônio José Che-
diak, Serafim da Silva Neto e Silvio Edmundo Elia. O 
peso recaiu sobre o primeiro, que em uma semana 
apresentou o anteprojeto, magro, seco, sem comentá-
rios. Apenas o nome.   (Henriques: 2009. p 32-33)  
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Agora as expressões “feito em apenas uma semana” 
e “premência do tempo” fazem, pois, muito sentido. Com-
parando os comentários de seu parecer, especificamente 
quanto à questão do estilo (comentários 1, 2 e 3), verifi-
camos que suas sugestões não foram acolhidas pela co-
missão da NGB. 

No comentário número 1, por exemplo, Almeida 
Torres sugere que a expressão “aparência exterior” seja 
reescrita em nome de se evitar a redundância no texto da 
definição de adjetivo. Vemos a seguir, no texto do ante-
projeto, que a expressão lá permaneceu: 

Adjetivo é a palavra que, posta ao lado de um substan-
tivo com o qual concorda em gênero e número, ex-
prime a aparência exterior, o modo de ser, ou uma 
qualidade de tal substantivo (...). (Henriques: 2009, p. 
139) 

 

Outro caso de redundância é apontado por Almeida 
Torres com a expressão “posta entre”, a seguir: “Tritongo 
é o grupo constituído de uma vogal posta entre duas se-
mivogais, na mesma sílaba” (Henriques: 2009. p. 135). 
Confirmamos, novamente, que o texto original do ante-
projeto ficou tal como finalizado pela comissão, sem as su-
gestões da Abrafil. 

Torres, no entanto, conduziu seu parecer com ou-
tras preocupações e apontamentos que também merecem 
registro. No item 4, alerta para a uma importante relação 
entre tradição e ciência: “Sabemos o quanto é difícil har-
monizar o conceito tradicional com o científico. É difícil, 
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mas não é impossível, já o tendo feito o nosso ilustre Co-
lega Ismael Coutinho, em seus excelentes Pontos de Gra-
mática Histórica22". 

Um dos reparos mais importantes diz respeito ao 
uso do termo “Fonética” para designar uma das três áreas 
de estudo da gramática (além de Morfologia e Sintaxe): 
“Depois dos estudos de Trubetzkoy, e do pronunciamento 
do Círculo Linguístico de Praga23, penso melhor ser a 
substituição de Fonética por Fonologia”. Torres refere-se 
ao russo Nikolai Trubetzkoy, um dos linguistas mais pro-
eminentes do Círculo de Praga e autor de pesquisas que 
consolidaram a fonologia (estudos dos sons da língua) 
como uma ciência autônoma da fonolinguística, diferenci-
ando-se da fonética (estudos dos sons da fala). Sua prin-
cipal obra é “Princípios de Fonologia”, lançada após sua 
morte, ocorrida em 1939. 

Recorremos ao próprio Ismael Coutinho e ao seu 
Pontos de Gramática Histórica para entender mais da im-
portância de Trubetzkoy para os estudos da fonolinguís-
tica: 

Antes do aparecimento da atual ciência fonológica, 
cujo fundador foi o Príncipe N. S. Trubetzkoy, eram 
Fonética e Fonologia consideradas palavras sinôni-
mas. Autores houve, entretanto, que as tomaram em 

 
22 Pontos de Gramática Histórica, do professor e filo logo fluminense 
Ismael de Lima Coutinho, teve sua primeira ediça o em 1938, 
publicada pela Livraria Acade mica. 
23 Grupo de estudos linguí sticos criado em Praga (enta o 
Tchecoslova quia, atual Repu blica Tcheca), em 1926, por Roman 
Jakobson, Nikolai Trubetzkoy e Serge Karcevcky. Seus estudos 
tornaram-se conhecidos na cie ncia linguí stica europeia durante o 
Primeiro Congresso Internacional de Linguistas em Haia, na Holanda. 
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sentido diferente, concedendo maior amplitude à Fo-
nologia e nela compreendendo a Fonética, ou ainda 
considerando-as (...) cada uma com objeto próprio.  
Foi o "Círculo Lingüístico de Praga" que contribuiu 
para vulgarizar a doutrina fonologia de Trubetzkoy. 
Não é qualquer som da voz humana que pode ser to-
mado como fonema. Só é considerado tal a unidade 
fonológica suscetível de valor lingüístico.                                                                         
(COUTINHO, 1976, p. 96). 

 

Na parte em que o anteprojeto trata de flexão das 
palavras, Almeida Torres critica que a ideia de que so-
mente a qualidade seria passível de intensificação, e os 
substantivos, portanto, não teriam gradação, sendo a 
ideia de aumento ou diminuição de suas proporções da-
das por meio de sufixos, ou adjetivos. Ele argumenta que 
Mattoso Câmara Jr., conhecido por seu rigor conceitual, 
admitira a ideia de grau dos substantivos no livro Dicio-
nário de Fatos Gramaticais, editado em 1956 pela Casa de 
Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que abrigava uma comis-
são de filologia integrada por Antenor Nascentes e Clóvis 
Monteiro: 

GRAU Em sentido lato, a "idéia AUMENTATIVA ou DI-
MINUITIVA que se pode aplicar ao volume, nos subs-
tantivos; à qualidade de, nos adjetivos; à ação, nos 
verbos; às circunstâncias, nos advérbios" (CXLIX-
37/8). "Homenzarrão, santíssimo, bebericar, deva-
garzinho etc. são fenômenos lingüísticos perfeita-
mente irmãos"(ibid.). Em sentido estrito, V.: compa-
rativos, superlativos, aumentativos e diminutivos. 

                     (CAMARA Jr., 1956, p. 109) 
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Em resumo, este excerto de reportagem nos traz 
muitas informações importantes para entendermos a di-
nâmica dos trabalhos da comissão que preparou o ante-
projeto e o texto efetivamente publicado em portaria mi-
nisterial que fez nascer a NGB. Também valiosas foram as 
obras citadas pelo filólogo Almeida Torres, as quais pude-
mos visitar para, numa rápida pesquisa comparativa, vi-
sualizar e entender uma pequena parcela do vasto conhe-
cimento filológico que esteve por trás de um importante 
capítulo da tradição linguística no Brasil. 

 

O Estado de São Paulo –maio de 1959 (Apêndice B) 

O artigo do professor Isaac Nicolau Salum, publi-
cado pelo jornal O Estado de S. Paulo em maio de 1959, é 
notadamente crítico à NGB, e não somente à norma em si, 
mas também à forma como se conduziram os trabalhos e 
se apresentou o resultado à comunidade linguística. Atin-
giu inclusive o estilo da redação da portaria ministerial 
publicada no Diário Oficial da União, em janeiro de 1959, 
que trata da divulgação da norma.  

Em seu Artigo 2º, a portaria diz “Aconselhar que en-
tre em vigor: a) para o ensino programático e atividades 
dele decorrentes (...)”. Salum, dialogando diretamente 
com seu público, reprova a escolha do vocábulo “progra-
mático”: “Não se preocupe o leitor com o que seria esse 
ensino programático que aparece uma vez em cada um 
dos artigos (...). Esse programático, de mau gosto, significa 
apenas do programa”. Entendo que Salum considere que 
a palavra “programático” esteja denotando uma ingerên-
cia demasiada da NGB na liberdade de cátedra, porque os 
conteúdos planejados para as aulas precisariam ser rea-
daptados às novas diretrizes da norma. 
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O valor axiológico é intenso em todo o artigo e apa-
rece logo no primeiro parágrafo: ao se referir à conduta 
da comissão da NGB para resolver “problemas”, Salum 
ressalta “a pressa com que o fez” e como a nova nomen-
clatura estaria sendo “imposta... ignorando tradições por-
tuguesas e de outras línguas, modernas ou clássicas, com 
que nossos currículos de ensino médio e superior nos 
põem em contato”. 

Sobre esse último ponto, relativo à suposta omissão 
da NGB quanto a outras línguas que contribuem para es-
truturar o conhecimento do aluno de Língua Portuguesa 
– notadamente o Latim –, o professor Salum deixa ainda 
mais evidente sua formação de Letras Clássicas e Teolo-
gia24. Mineiro de nascimento, foi professor por quase 40 
anos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da Universidade de São Paulo. 

Outra crítica ocorre em relação à não participação 
mais ampla de profissionais do magistério na elaboração 
da redação final da norma, e isso, segundo o autor, seria 
sobremaneira importante pelo próprio objetivo padroni-
zador da NGB, cujo trabalho e seu resultado impactaram 
diretamente os estabelecimentos de ensino e os professo-
res de Língua Portuguesa a partir do final da década de 
1950. Conforme vemos na data da portaria mostrada na 
reportagem, a adoção da NGB foi estabelecida para o pri-
meiro semestre letivo de 1959. 

As críticas se baseiam em preocupações e dúvidas 
de Salum, e elas se orientam tanto na direção da estrutura 
linguística quanto na prática docente. Quando se refere ao 

 
24Fonte: http://www.hinologia.org/isaac-nicolau-salum/. Acesso em 
05/06/2019. 
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impacto que a NGB, em sua avaliação, pode causar ao es-
forço de fazer o aluno dominar a sintaxe, expõe o seguinte 
argumento: 

Não vemos bem como se poderia bem ensinar em La-
tim ou em Português o emprego dos modos na oração 
independente e mesmo na subordinada com a classi-
ficação (...) feita com preocupação puramente formal 
e analítica na nomenclatura, que ignora a existência 
de orações enunciativas, volitivas e exclamativas. 
(Jornal O Estado de S. Paulo; 6º Caderno: 24 de maio 
de 1959). 

 

O conceito de frases volitivas diz respeito àquelas 
que exprimem ordem e desejo, e usam os modos subjun-
tivo e imperativo. São muito comuns na cultura latina 
clássica. Construções como “Deixai vir a mim...” e “Que 
não se percam de vista as razões...”. 

Passagem interessante do texto (é quando) corres-
ponde ao momento em que Salum utiliza recursos de po-
lidez ao analisar verbos empregados nos artigos 1º e 2º 
da portaria de publicação da NGB – respectivamente “re-
comendar” e “aconselhar” –, que, segundo ele, são “eufe-
mismos para ordens”, o que contraria o argumento de re-
comendação e aconselhamento. Ele acredita haver uma 
nuance coercitiva por parte do Ministério da Educação 
para impor a NGB para toda a estrutura de ensino de Lín-
gua Portuguesa, e esses verbos estariam, polidamente 
através do recurso retórico do eufemismo, mascarando 
essa intenção: “não há meios-termos: recomendar e acon-
selhar são ordens, ordens delicadas, é verdade, mas irre-
corríveis”. 

Passada essa ordem de críticas, as baterias verbais 
se voltam para a percepção de que o anteprojeto da nova 
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nomenclatura não teria sido devidamente divulgado em 
São Paulo, Estado que, segundo o professor, reunia na 
época o maior número de estabelecimentos de ensino mé-
dio do Brasil (e acreditamos que não seja muito diferente 
hoje, dado que se trata do ente federativo mais populoso). 
“Daqui não foram sugestões à Cades, porque a Cades não 
chegou a pedir-nos tal coisa”. Cades é a sigla para Campa-
nha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. 

Depois de tantas críticas, já se encaminhando para 
seu quarto final, o texto apresenta alguma concessão a 
uma provável utilidade da NGB, que poderia ajudar os 
gramáticos a atenuar uma terminologia “luxuriosa de-
mais”. Salum aponta que esse luxo, a complexidade e o 
perfil antiquado das nomenclaturas que ora se usavam 
para o ensino gramatical seriam um entrave ao aprendi-
zado:  

Não há dúvida de que três ou mais termos para desig-
nar a mesma noção representam uma sobrecarga inú-
til á mente dos adolescentes e uma excelente oportu-
nidade para um professor dogmático (...) praticar mil 
arbitrariedades de julgamento.  
(Jornal O Estado de São Paulo; 6º Caderno: 24 de maio 
de 1959) 

 

Finalmente, o professor Salum, decerto mais alivi-
ado da carga de críticas que estendeu no texto, sugere 
que, em lugar da NGB, um dicionário gramatical, escrito 
com liberdade intelectual (talvez aqui ele ainda esteja to-
mado pela noção de arbitrariedade velada que percebera 
nos verbos “recomendar” e “aconselhar”) seria a melhor 
saída para arejar o ensino das terminologias linguísticas: 
“Um dicionário que chegue ás mãos dos alunos, que ori-
ente os mestres, que sirva de corretivo a bisantismos (...). 
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Um dicionário assim torna-se urgente”. Bem, embora não 
se tratasse de um dicionário exatamente como Salum gos-
taria, uma obra marcante e inegavelmente rica chegaria 
às mãos de estudantes e professores dois anos depois, e 
já contemplando as mudanças da NGB – a 1ª edição da Mo-
derna Gramática Portuguesa, de Evanildo Cavalcante Be-
chara. 

 

Lux jornal: O Estado de São Paulo (Apêndice C) 

A matéria do “Lux Jornal25: O Estado de São Paulo”, 
publicação de 10 de maio de 1959, repreende ardua-
mente o trâmite da portaria 152. Segundo o depoimento 
crítico, foi em julho do ano anterior, em uma reunião da 
“Jornada do Mestre”, que o professor Celestino Pereira Fi-
lho comentou pela primeira vez acerca do projeto de sim-
plificação da nomenclatura gramatical brasileira de uma 
comissão especial cuja oposição Candido Jucá (filho) já 
havia feito em publicação recente.  

Essa oposição materializou-se em um opúsculo, da-
tado de 1957, que fora vendido em livrarias, chamado 
“132 restrições ao Anteprojeto de Simplificação e Unifica-
ção da Nomenclatura gramatical Brasileira”, e editado 
pela Civ. Brasileira. O que deixa o crítico perplexo é o fato 
de essas restrições não terem sido consideradas para in-
validação do anteprojeto.  

Embora Candido Jucá tivesse feito parte da Comissão, o 
fato de ter publicado aquelas restrições, parecia-lhe sufici-
ente, no entanto, o trâmite continuou à época com prazos 
apertadíssimos para análise. Ele mesmo se diz indignado 
de só saber tanto do trâmite quanto das restrições com 

 
25 Lux jornal refere-se a uma empresa de clipping jornalí stico 
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atraso histórico e quase irreversível de 1 ano. Sem que se-
quer houvesse tempo hábil para tecer considerações, em-
bora essa tenha sido a proposta inicial.  

 

Segundo apontamentos do jornal, a comissão, cujos 
nomes ainda não haviam sido divulgados, esperava, por 
meio de uma submissão da Academia Brasileira de Filolo-
gia à CADES (Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do 
Ensino Secundário), receber “apreciação dos professores 
brasileiros, pelo repasse às faculdades de Filosofia antes 
de sua redação definitiva”. Mas isso não aconteceu, pelo 
menos em relação ao grupo que não estava no Rio de Ja-
neiro. Os compromissos comuns às universidades atrasa-
ram o processo e quando chegaram às mãos dos respecti-
vos destinatários, não havia mais tempo hábil para que se 
reunissem os interessados. Na matéria, há duras críticas 
para o prazo apertado de poucos meses e o caminho indi-
reto feito para que se chegasse o material de análise: “Por 
que é que a CADES não pediu a (sic) sua irmã [CAPES] os 
nossos endereços?” 

A matéria também dá uma leve alfinetada na quali-
dade do papel do material e no fato de só haver membros 
cariocas na comissão “a CADES poderia ter economizado 
na qualidade do papel e reunido na Comissão gente de vá-
rias partes do Brasil”. Outra crítica reside sobre o desco-
nhecimento dos professores acerca do trâmite, das restri-
ções de Jucá, e mesmo da possibilidade de colaborem com 
considerações. 

Para o crítico que escreve no jornal, a CADES é uma 
das principais responsáveis pela suposta arbitrariedade 
da portaria, seja pelo prazo apertado, seja pelo caminho 
longo, que fez chegar tarde demais a possibilidade de dis-
cussão para aqueles que não estavam em solo carioca. O 
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que esse rico documento histórico comprova − além do já 
citado mal estar inicial causado pela portaria, e por uma 
não discussão sobre as decisões, que a priori deveria ter 
chegado aos professores brasileiros −  é a estima e o res-
peito que os membros da comissão recebia de outros pro-
fissionais da área, em nenhum momento foi posto em xe-
que sua erudição “Como é que foi sair de tão boas mãos”; 
“A comissão reunia gente de valor”. Mas o fato é que a por-
taria desagradou desde sua gênese. 

 
 
Última Hora de São Paulo (Apêndice D)  

“Oportuna e necessária a Nomenclatura Gramatical” 
em torno da entrevista concedida pelo Professor Albino 
de Bem Veiga, catedrático de Língua Portuguesa da Facul-
dade de Filosofia da URGS e coordenador da orientação 
técnico-pedagógica da Inspetoria Seccional do Ensino Se-
cundário de Porto Alegre. 

Em entrevista cedida ao Jornal “Última Hora” de São 
Paulo, o professor Albino de Bem Veiga, Catedrático de 
Língua Portuguesa da Faculdade de Filosofia da URGS – 
Universidade do Rio Grande do Sul (confirmar) –, declara 
ser oportuna e necessária a publicação da NGB, por confi-
gurar a uniformidade e a simplificação de “uma termino-
logia incongruente e nociva em muitos casos” na Língua 
Portuguesa. 

Bem Veiga reconhece a utilidade da nomenclatura 
“não somente ao ensino secundário, mas também aos pro-
fessores do ensino primário”, para estes últimos, no que 
concerne à fonética, a nomenclatura serve-lhes de base 
para o ensino da leitura e para que “tenham uma noção de 
pronúncia, entoação e ritmo da frase”, afirma o catedrá-
tico. 
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Perguntado também sobre a autoria do documento, 
o entrevistado é categórico ao considerar a NGB um aper-
feiçoamento da língua, a partir do despojamento do que 
ele chama de “tecnicismo”. Bem Veiga discorda do pro-
testo que tenha sido gerado com a publicação da NGB e 
destaca que a forma como foi apresentado o documento 
configura um ato democrático e pedagógico, uma vez que 
não foi uma imposição do Ministério da Cultura, senão 
uma recomendação. 

Destaca-se no texto da reportagem a participação 
bastante representativa de professores, religiosos e re-
presentantes do ensino particular nas reuniões presidi-
das pelo professor Bem Veiga. Segundo ele, mais de cem 
pessoas, já adeptos da nomenclatura, participavam das 
reuniões com o objetivo de sanarem suas dúvidas “para 
continuarem a adoção” da NGB.  

Ao ser questionado sobe a adoção da nomenclatura 
na instituição na qual exerce suas funções de catedrático, 
afirma “Sim, muito antes mesmo da oficialização”. Per-
cebe-se a adoção da NGB por parte de importante institui-
ção de nível superior, cujo principal objetivo é a valoriza-
ção do idioma e do ensino comprometido com a quali-
dade. 

Apesar da existência de alguns discursos na defesa 
de uma revisão da nomenclatura, a NGB tem presença ga-
rantida no meio acadêmico. O reconhecimento de seu va-
lor na uniformização e na simplificação das terminologias 
tem no eminente acadêmico professor Evanildo Bechara 
seu maior representante. 
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Apêndice 

Apêndice A: (Jornal do Comércio) 
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Apêndice B: (O Estado de São Paulo) 
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Apêndice C: (O Estado de São Paulo) 
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Apêndice D: (Última Hora de São Paulo) 
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