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o trabalho apresentado pelo Grupo de Estudos em Hist6rial Historiografia da
Lingii{stica Brasileira visou a urn primeiro mapeamento abrangente da produ\(ao
lingilistica publicada nos Estudos Lingii{sticos. Anais de Seminarios do GEL. 0
problema que direcionou inicialmente nossa reflexao foi a questao da diversifica\(ao
te6rica e metodol6gica das chamadas ciencias da linguagem. lnteressava-nos saber,
primeiramente, sob que formas se apresentou 0 conhecimento lingtifstico no espa\(o
criado pelo GEL e quais dentre elas ocuparam - e quais nao ocuparam - 0 centro das
aten\(oes desta comunidade cientffica, neste perfodo. Neste sentido, foram as
comunica\(oes de pesquisa que nos pareceram 0material mais adequado para esta tarefa.
Embora tenham sido publicadas somente a partir de 1978,' as comunica\(oes de pesquisa
constam como atividade regular dos Seminarios desde 1974.

1 0 volume I dos Anais, de 1978, publica as atividades dos Seminiirios I (Araraquara) a XIX
(Mogi das Cruzes).



De setembro de 1993 a maio de 1994, analisamos exaustivamente as 845
comunica~oes de pesquisas publicadas, do volume I (1978, Mogi das Cruzes) ao
volumeXXI12 (1992, Jau),2perfazendo um total de 9 249 p~ginas (V. Tabela I).

Para cada texto analisado, foram assinalados em fichas: as datas em que a
comunic~ao foi proferida elou public ada, 0 n11mero de p~ginas, autor(es) e institui~1io
a que pertencia o(s) autor(es) no momenta da publica~ao; a lingua natural objeto da
investig~ao elou a teoria objeto da reflexao; a forma lingiifstica predominantemente
trabalhada pelo pesquisador (fon6ticol fonol6gica, morfol6gica, sint~tica, textual) e 0
tipo de orienta~ao que 0 pesquisador imprimiu ao trabalho. Neste caso, previmos:
orienta~ao tipo gramatical, se 0 autor objetivou a anilise da gratllAtica, ou de parte da
gratllAtica de uma lingua natural, entendida aqui como a an~lise de uma lingua do ponto
de vista das suas rela~oes estruturais, intemas; orienta~ao para 0 usolvaria~iio, quando 0
autor objetivou 0 estudo do uso elou varia~ao das formas lingilisticas; (meta)teorica,
nos casos em que os trabalhos foram orientados para a discussao de teorias lingiifsticas
elou de aspectos de teorias lingilisticas; historica, se se imprimiu uma orienta~ao
hist6rica ao estudo das formas da lingua natural e/ou a reflexao te6rica e, finalmente,
aplicada, no qiso de trabalhos que trataram de questoes lingilistico-pedag6gicas ou
traduto16gicas (cf. Altman, 1994). 0 texto que se segue resume este primeiro balan~o
que efetuamossobre a produ~ao lingilistica veiculada durante os primeiros 25 anos de
existencia do GEL, do ponto de vista do tipo de enfoque que os pesquisadores
imprimiram a sua investiga~ao e do ponto de vista das formas lingUfsticas por eles
privilegiadas em suas an~lises.

Tabela I. Sfntese do Material Analisado. Estudos Lingil&ticos. Anais
de Seminarios do GEL (1978-1992).

VOL. N° ANO
I 1978 1-236
II 1978 1-225
ill 1980 1-329
IV 1981 1-346
V 1981 1-199
VI 1982 1-281
VII 1983 1-277
vm 1984 1-302
IX 1984 1-234
X 1985 1-172
XI 1985 1-414
XII 1985 1-376

> B preciso lembrllCque este nlimero (845) 6 provavelmente menor do que as comuni~
efetivamente proferidas. ja que nem todas foram entregues plICapubli~. PlICaefeito de estabelecimento
do nosso material consideramos, entretanto. somente as publicadas.



- XIll 1986 1-366 Araraquara (UNESP)
- XIV 1987 1-468 Campinas (UNICAMP)
- XV 1987 1-471 Santos (UNISANTOS)
- XVI 1988 1-329 Taubate (UNITAU)
- XVII 1989 1-639 Sao Paulo CUSP)
- XVIII 1989 1-719 Lorena· (FATEA)
- XIX 1990 1-656 BaUl'ti(UNESP) .
- XX 1991 1-859 Franca (UNIFRAN)
1 XXI 1992 1-705 Ian (FE Dr. Raul Bauab)
2 XXI 1992 706-1352 Ian (FE Dr. Raul Bauab)

Totais 22 - 9249nn. -
Dentre as 845 comunica~oes publicadas nos Anais, no perfodo 1978-1992,

identificamos 237 trabalhos te6ricos (28,04% do total); 550 trabalhos com anl1lisede
dados de uma lingua natural (65,08% do total), 9 (l %), que trataram de outros objetos
como signos visuais, ici'lnicos, arquiteti'lnicos, e 49 trabalhos predominantemente de
anl1l!selcrfticaliterID-ia(5,7% do total). Por entender que a analise semiol6gica e
semi6tica de signos nao-verbais se originou cronol logicamente dos modelos de analise
do signa verbal, optamos por manter como nosso material os trabalhos que trataram
destes objetos. Quanto aos trabalhos de anl1lisee crftica literaria, optamos por exclui-Ios
do nossQ material ja que, por decorrem de outras tradi~oes, obedeceram a outros
conjuntos de par1imetros que nao os que previmos. A anl1lise e comentanos dos
resultados que se seguem se referem, portanto, a urn conjunto de 796 comunica~oes de
pesquisa.

Partindo da hip6tese que 0 tipo de recorte efetuado sobre 0 material de analise
pudesse nos dar algumas pistas para 0 que foi considerado relevante em termos de
analise lingiifstica para a comunidade que freqtientou 0 GEL, procedemos
primeiramente a avalia~ao desta produ~ao quanto aos recortes preferenciais que os
pesquisadores efetuaram sobre seu objeto.

Do ponto de vista das formas de anl1liseprivilegiadas pelas comunica~oes do
perfod(j, a primeira coisa que observamos foi 0 interesse extremamente diversificado
dos lingilistas que participaram do GEL do ponto de vista do recorte extensional
operado sobre 0 objeto. Se considerarmos as datas em que as comunica~5es foram
apresentadas, os trabalhos que privilegiaram a dimensao fonetico/fonol6gica da analise
lingiifstica com~aram a aparecer, em nossa amostra, em 1974. No primeiro perfodo



que deftnimos3
, (1974-1979), a media de pesquisas neste recorte foi de 1,7

ttabalhos/ano. No segundo (1980-1985) e terceiro (1986-1992) perfodos, esta media foi
de 7,3 e 8,2 ttabalhos/ano, respectivamente. Este erescimento, entretanto, e aparente.
No seu conjunto, a pesquisa em Fonetica e Fonologia representou apenas 8,5% do total
dos trabalhos publicados.

Data de 1976 os primeiros trabalhos em Morfologia. Apesar de tambem
apresentar erescimento em seus mlmeros absolutos, 2,83; 6,16 e 10,16 trabalhos/ano
para os tres periodos que definimos, em termos comparativos, nao se pode igualmente
dizer que a comunidade de lingiiistas que freqtientou 0 GEL, no seu conjunto, tenha
dado destaque aos problemas da Morfologia. Em termos proporcionais, a produ~ao em
Morfologia deeresceu a partir do infcio da dtcada de oitenta. Este trabalhos
representaram 14,4 % do total da nossa amostta.

Quanto ao Uxico, observamos que 0 interesse pelo seu estudo cresceu
consideravelmente a partir do perfodo 1980-1985. Com a media de apenas urn
trabalho/ano no perfodo anterior, a frequencia de ttabalhos em analise lexical atingiu a
media de 5,6 e 12,0 trabalhos/ano, respectivamente, nos dois perfodos seguintes. Parte
deste aumento de interesse se explica na medida em que, a partir de meados dos anos
oitenta, 0 lexico se mostrou urn importante recorte para certos problemas relativos a
analise transfrastica e textual. 0 estudo do lexico representou 14,1% do total.

Os primeiros trabalhos em.Sintaxe elou Sintaxe-Semftnticadatam de 1977, mas
e no Ultimo periodo que se concentraram mais da metade das publicacoes com este
recorte, 0 que sugere urn interesse emergente, renovado, ainda que nao dominante, pela
analise da combinat6ria sintagmatica da sentenca. Calculamos, neste caso, as medias de
1,6, 17 e 11 trabalhos/ano com os recortes sintatico/semantico para os tre&perfodos
considerados, 0 que equivale a 14,5% do total das comunicacoes examinadas. Embora
tenhamos observado aqui 0 mesmo movimento que parece ter se dado com a analise do
lexico, no sentido de se ultrapassar os limites frasticos e atingir as estruturas
extensionalmente maiores dos paragrafos, textos e intertextos, e importante, talvez,
salientar que 60% da produCao neste recorte se ateve a unidade de analise
ttadicionalmente esperada, ou seja, a maioria dos pesquisadores procurou trabalhar as
relacoes semantico-sintaticas como urn nivel aut5nomo de analise, cuja unidade
can5nica de manifestacao e a sentenc;a (ou frase, ou enunciado, conforme 0 quadro
te6ricp adotado).

E para a analise do texto que, de forma dominante, se dirigiu a producao do
GEL. 160 trabalhos (26 % do total) elegeram a dimensao alem-sentenca como sua
unidade preferencial de analise, principalmente, a partir da Ultimadecada. A media de
trabalhos que, no primeiro perfodo foi de urn por ano, passou a 10,3 ttabalhos/ano no
segundo perfodo e, no Ultimo,saltou para 23,3 ttabalhos em mMia, por ano.

• A periodiza~io aqui estabelecida e arbitraria, visa apenas a defini~o e um quadro de trabalho e
a urna ilustra~io compreensfvel dos dados. Urn estudo da periodi~io da produ~o lingilistica brasileira
ainda est! por sel feito.
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No que diz respeito aos 550 trabalhos com dados de Ifnguas naturais, a lfngua
privilegiada de an~lise foi 0 Portugues do Brasil (83,1% deste sub-total). No extremo
oposto estao os trabalhos sobre dados das Lfnguas Indfgenas (4,2% deste sub-total), Os
trabalhos restantes se referem A anilise de outras lfnguas estrangeiras (6,2%) ou A
an~lises constrastivas do Portugues com outras lfnguas (6,5%).

Os trabalhos sobre Llnguas Indfgenas4 apresentados no GEL foram orientados
para a anilise gramatical, principalmente aos nfveis fonetico/fonol6gico (52,2% dos
trabalhos em lfnguas indfgenas) e morfol6gico (30,4%). 0 modo preferencial de
obten~ao de dados foi 0 trabalho de campo, embora os dados dos artigos que
examinamos tenham sido dados "de segunda mao", isto e colhidos em outra ocasiao. A
produ~ao em lingiifstica indfgena no contexto do GEL, pequena em compara~ao com os
estudos feitos sobre outras lfnguas, refletiu a posi~ao mais geral que este estudo tem
ocupado na produ~ao linglifstica brasileira. Ate 0 infcio dos anos 90, pelo menos, 0

trabalho de coleta e descri~ao de materiallingilistico indfgena nao teve, de modo geral,
lugar de destaque nas reflexoes do lingilista brasileiro.

Mais do que as lfnguas indfgenas, ou as lfnguas romAnicas, foi 0 ingles -
sozinho, ou em contraste com 0 portugues ou outras lfnguas - que motivou 0 maior
nlimero de trabalhos (5% dos trabalhos com dados de lfngua natural).5 0 material
ramanico, ao que tudo indica, nao esteve no centro das preocupa~oes dos pesquisadores
que publicaram seus trabalhos no GEL.

• Foram elas: Tupi-Guarani. Tapirapi, Tapayuna, SUTUl, Kamaiura, Kaigang, Pirahi, Patax6,
Wagapi, Suya, Munduruku e Nadeb.

, Por uma questiio de espa~o, omitimos de ora em diante, as referencias.



A produ~ao publicada nos Anais esteve, pois, predominantemente voltada para
o estudo gramatical da sintaxe e da morfologia do Portugues; para 0 estudo da sua
varia~ao lexical; para a reflexao sobre a sua problematic a de ensino e, para analise dos
seus textos e universos de discurso.
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Distribui~io dos trabalhos com dados do Portuguis, pelo recorte
extensional dominante, em 0/••

Do ponto de vista quantitativo, os dados relativos ao estudo do Portugues no
perfodo enfocado (V. Gr3.ficos II e III ) reforr;am a percep~ao que se tem sobre a
produ~ao lingilistica brasileira contemporanea dividida entre a analise gramatical da
sentenr;a e a analise do usa da lingua, extra-sentenr;a, em situar;ao discursiva, dial6gica
e/ou textual. A pequena frequencia de trabalhos em fonologia do Portugues, por sua
vez, sugere a tendencia mais geral dos pesquisadores em trabalbar com as id~ias mais
recentes na cronologia da sua disciplina. Quadros te6ricos de trabalbo mais tradicionais
tendem a atrair menos pesquisadores. A mesma tendencia pode explicar a pequena
ocorrencia de trabalhos diacrtlnicos sobre 0 Portugues: das 450 comunicar;oes, apenas 8
(1,7%) foram historicamente orientadas.6

, A analise de dados de Hngua naturais nao exclui a orientat;:ao teorica. 0 grafico, entretanto,
exclui as 72 comunicat;:oes sobre ° Portugues, de orientat;:ao (meta) te6rica, de que se tratara no item
seguiute.
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A diseussao (meta) te6rica sobre conceitos, metodos e estatuto da Lingiiistica e
suas disciplinas, seguida da refiexao sobre os procedimentos, metodos e tecnicas
lingfifstico-pedag6gicos, foram 0 objeto de teoriza\(ao mais constante no espa\(o do
GEL, em todos os perfodos.

A recorrencia de questoes (meta)te6ricas em todos os niveis de analise refietiu
em parte a multiplicidade de abordagens concorrentes no escopo da disciplina
Lingiiistica. Neste sentido, foram as teorias do texto mais recentes na cronologia da
disciplina as mais frequentes e as mais controversas. Mais do que os trabalhos que
privilegiaram outros niveis tradicionais de analise, os trabalhos que enfocaram unidades
de analise alem-senten\(a frequentemente se encaminharam para a discussao te6rica dos
fundamentos disciplina. 0 texto, enquanto objeto de analise lingtifstica, foi apresentado
ora como uma "sequencia coerente de enunciados"; ora como uma "unidade abstrata de
significa\(ao", ora como "unidade dial6gica", ora como "manifesta\;ao de urn tipo de
discurso", ora, ainda, como "froto de uma ideologia".

Quanto as teorias lingtifstico-pedag6gicas, observamos 0 seguinte movimento.
No final da decada de setenta, os trabalhos de orienta\(ao aplicada giraram
principalmente em tomo dos problemas relativos ao desempenho lingtifsticodo alunado
(reda\(ao e leitura de textos) e a proposi\(ao do projeto Portugues Fundamental. A
ref1exao sobre os criterios de avalia\(ao e julgamento de desempenho lingiiisticos
sofrerarn, entretanto, uma remotiva\(ao a partir de meados dos anos oitenta, quando 0

centro da refiexao se desviou do desempenho do alunado para 0 desempenho dos
elementos desencadeadores do processo ensino-aprendizagern, tanto de lingua materna,
quanto de lingua estrangeira: os procedirnentos utilizados pela professor e a material



didlltico utilizado e que passaram a ser 0 objeto principal da reflexao dos pesquisadores
que trabalharam nesta orienta\(ao. A reflexao lingtifstico pedag6gica assimilou, no
decorrer dos anos oitenta, as questoes propostas pela LingtifsticaiGramlltica Textual e a
perspectiva interacional proposta por certas teorias dial6gicas da linguagem.

Do ponto de vista, quantitativo, portanto, 0 conhecimento lingtifstico no
contexto do GEL privilegiou, no seu conjunto, a anAlise das formas morfol6gica e
sintAtica no perfodo 1974-1979. No segundo perfodo, 1980-1985, embora a tradi\(ao da
anAlise autanoma dos componentes da senten\(a nao se tenha in terrrompido , a ela se
acrescentou 0 estudo do lexico e dos componentes da senten\(a no contexto maior da
anAlise dos textos/discursos, em flagrante evid~ncia no perfodo 1986-1992. Dado que
nem todos estes recortes san igualmente admitidos pelas teorias lingtifsticas em
evid~ncia no perfodo, e de se supor que, ao menos no universo da produ\(ao veiculada
pelo GEL, co-oeorram e concorram vArias concep\(oes de ci~ncia da linguagem e de
prAtica de anAlise lingtifstica, todas eom igual estatuto de cientificidade. Se adotarmos
uma visao kuhniana (v. Kuhn, 1987) destes proeessos, poderfamos levantar a hip6tese
que, ao eontrllrio da estrutura de desenvolvimento das cie.ncias ffsicas e naturais, nas
ciencias humanas, ou ao menos em Lingtifstica, os paradigmas cientfficos, alem de
serem de uma obsolesce.ncia muito mais nipida, nao se sucedem ao longo do eixo da sua
hist6ria, como propoe 0 autor. Longe de se substituirem uns aos outros, superpoem-se e
pareeem eoncomitantemente considerados, todos eles, legftimas formas de produ\(ao e
formula\(ao do conhecimento lingtifstico. Se esta hip6tese for sustentl1vel, uma
Historiografia da Lingtifstica nao-linear, que procure descrever a simultaneidade de
propostas em confronto, serl1 mais adequada do que uma que siga apenas a sucessao
cronol6gica das teorias em evid~ncia em determinados perfodos.
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