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0. Introdu ção:  a pri meira gramática do ki mbundu 

E m 1697, o jesuíta Pedro Dias (1622-1700) publica em português a primeira 
descrição gramatical da língua afri cana kimbundu  (d e orig em angolana, ch amada pelo 
autor de ambu mdu ), tendo em vista fo rnecer um instrumento para a ap rendizagem de 
outros missionários jesuítas que atuavam, a serviço do reino po rtuguês, no  processo de 
catequização de es cravos africanos , nas áreas nordestes do território brasileiro colonial. 
A descrição do ki mbundu partiu de u ma aprop riação do esquema gramatical herdado da 
gramática tradicional latina, ou seja, houve a manuten ção da divisão da gramática em 
tratamento do so m, da palavra e co mbinações d esta em unidades maio res, assi m co mo 
se manteve, também, a met alinguagem utilizada em descrições l atinas clássicas. Isso 
nos leva a considerar u m espaço não muito extenso e n em p rivilegiado para a 
abordag em de unidades  e fenô menos sintáticos d a língua, característica co mum a essa 
corrente d e descrição gramatical, de origem clássica e que s e prolongou no período 
renas centista no Ocidente. O objetivo d este trabalho  é d escrever e an alisar a forma de 
tratamento dos aspectos sintáticos do ki mbundu, t al como descrito em 1697 por Pedro 
Dias. Procu raremos analisar os procedimentos de descrição (que privilegiaram o 
apontamento de “ regras gerais” e a utilização da co mparação), a metalinguagem 
adotada e os fenô menos lingüísticos escolhidos, relacionando as opções do jesuíta co m 
o que se fazia n a época em termos de descrição gramatical, na corrente d a chamada 
lingüística missionária. 
 
1. Arte da Lingua de Angola 

 A Arte da Lingua de Angola, oferecida a Virgem Senhora N. do Rosario, Mãy, e 
Senhora dos mes mos Pretos, pelo P . Dias da Companhia de Jesu foi escrita na Bahia. 
Concluída em 1664 , a gramática seria supervisionada pelo jesuíta, o riginário de Angola 
e falante da língua, Migu el Cardoso  (1659-1721 ). A Art e de Dias  caracteri za-s e co mo 
u m pequ eno conjunto de “advertencias de como s e ha de ler, & es crever esta 
Ling ua”, co mo afirma o j esuíta nas  pri meiras linhas d e su a ob ra. 

Assim está dividida a gramática d e Ped ro Dias  (cf. Bonvini 1996:145): 
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a) Tratamento da p arte sonora e da ortografia: advertên cias sobre a leitura e a 
representação escrita no  ki mbundu; 
b) Tratamento da part e morfológica: no min ativos, prono mes, conjugação verbal, tipos 
de verbos, gêneros, tempos e modos verbais , aumentativo e di minutivo; 
c) Tratamento da parte sintática: regras do no minativo [sujeito], in finitivos, no mes 
adjetivos, relativos, substantivos continuados [sintagmas nominais], processos de 
formação de perguntas e respostas, genitivo, p artitivos, superlativos, verbos n eutros, 
ativos, dativos e acusativos, v erbos ablativos, v erbos p assivos, locativos, g erúndio, 
advérbios, interjei ções, conjun ções. 
  
2. A  sintaxe na tradição gramatical missionária j esuítica 

A abordag em d a sintaxe das línguas chamad as de exóticas em art es de gramáti ca 
jesuíticas é algo que d eve ser examin ado co m aten ção , u ma vez que está extremamente 
relacion ada à mo rfologia e n ão o cupa u m nú mero ext enso d e págin as. 

E m p ri meiro lugar, é i mport ante lembrar que a tradição g ramatical da Antiguidade 
clássica e as gramáticas -modelo do Renasci mento (obras d e Manu el Álvares e N ebrija) 
também se caracterizam por não apresentar u ma ampla descrição d e aspectos sintáticos. 
Pode-se dizer que, de fato, essa tradi ção gramatical concent rou-se mais nas questões que 
diziam respeito às part es do discurso. Mas os estudos sintáticos estavam pres entes, co m 
destaque, em gramáti cos gregos, co mo Apolônio Díscolo, e latinos, como Prisciano. 

No entanto, essas abordag ens clássicas da sintaxe tinham po r base o estudo da 
palavra em situação d e discurso, sendo qu e a con cepção latina de discurso é u ma 
concepção morfológica (Kristev a 1980:196). Ou seja, há uma sintaxe org anizada em 
torno da pal avra, d as relaçõ es estab elecidas  pelo nome e p elo verbo , co m atenção p ara 
os fenômenos de concord ância das classes nomin ais com os verbos, e tamb ém para a 
regên cia, em que os complementos qu e eram p edidos por d eterminadas palav ras em 
determinados casos  eram apont ados. 

É ess e tipo de estudo sintático, co m a des crição da construção das frases (ord em dos 
elementos), qu e é apresentado n as artes j esuíticas, não hav endo destaqu e, por exemplo, 
para u ma descrição extensa a respeito das funçõ es que as palavras exerciam na o ração, 
como  ag ente, complemento , objeto  e outras. 

A tradição de estudos sintáticos da Idade Média, de caráter especulativo, não teve 
continuidade nas gramáticas pedagógi cas do Renasci mento (p elo menos não naquelas 
considerad as como exemplares e indicadas expressament e pela ordem religiosa dos 
jesuítas), e muito menos nas artes jesuíticas aqui analisadas . Os autores que, de algu ma 
man eira, seguiram a tradição mediev al dos estudos sobre a linguagem (Sán chez1, 
Ramus, Linacre), os quais associaram, d e algu ma maneira, os estudos da gramáti ca e da 
lógica (nesse período, a lógica cobria os estudos que chamamos d e sintáticos, co mo as 
questões de act ância, funçõ es na oração co mo sujeito e predicado), não eram 
considerados como parte do programa de estudos da Co mpanhia de Jesus . Esses 
autores, d e fato, propuseram abord agens sintáticas que podem ser consideradas co mo 
diversas das da tradição gramatical d a Antiguidade clássica; mas seus estudos 
influenciariam, ainda no s éculo XVII, outra tradição de fazer gramatical , a que d aria 
                                                 
1  Sánchez, gramático espanhol do século XVI, colocava em sua Minerva , de 1587, a oração como 
a unidade fundamental de análise (cf. Borba, 1979). 
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origem às teo rias da universalidade lingüística, co m a Grammaire G énérale et Raisonée 
(1660) d e Port-Royal. 

Mas essa é uma forma de inv estigação e descrição gramatical que não se cru za co m 
as gramáticas missionárias, caracterizando, assim, duas tradiçõ es que correram paralelas 
na história da lingüística, sem se in fluenciarem mutuamente, p elo menos n ão de forma 
explícita. 

Então, o que se pode observar de descrições sintáticas nas gramáticas jesuíticas é, de 
man eira g eral , a abordagem de fenô menos co mo: a expressão de casos latinos por meio 
de “ preposições” (em muitos casos, posposiçõ es na verdade) ou  da ordem dos 
constituintes de uma oração; os casos regidos pelos verbos; a concordân cia entre nome e 
verbo, entre as classes nominais; a posição d as p alavras nu ma oração . 

O escasso tratamento desses fenô menos sintáticos pode estar ligado a alguns fatores, 
como: a herança da Antiguidade clássica, que d e fato se dedicou mais ao estudo da 
palavra, sem u ma extensa abordag em d a co mbin ação de unidades maiores que sílabas 
ou nomes co mpostos (cf. Swiggers 1997, capítulo I); as características das línguas 
faladas no Brasil colonial. A diversidade do estabeleci mento das  relações 
morfossintáticas pode ter l evado ao julgamento de que as línguas não teriam sintaxe ou 
apres entariam uma sintaxe pobre; e também é preciso lembrar que a lógica é que se 
dedicava aos  estudos qu e hoje entendemos co mo  sintáticos. 

Dessa maneira, a sintaxe que se observa é um conjunto de regras rel ativas às classes 
de palavras, a partir do mo mento em qu e elas se integram num dis curso. O que d eve ser 
registrado co m destaque é o fato de que não se pode falar em u ma separação rígida entre 
morfologia e sintaxe. 
 
3. O  tratamento da sintaxe em Pedro Dias 

O que Pedro Dias propõ e co mo estudo sintático é b asicamente a ord em d e colocação  
das palav ras n a o ração, observ ando fatos co mo  os que chamamos de con cordân cia e 
regên cia. O critério de an álise leva em conta a o rdem de colocação dos el ementos na 
oração e quais elementos são pedidos por outros, e a bus ca d e equivalências é utilizada, 
caracterizando co mo método de descrição a utilização da co mparação co m a língua latina 
e co m o português.  

 
Os ſuſtantivos continuados [sujeitos compostos] levaõ o verbo ao plurar, como na lingua 
Latina. v.g. Petolo, ne Fula azola nzam bi. Pedro, &  Franciscvo amaõ a Deus. (Dias 1697:39) 

 
A descrição pioneira de Pedro Dias para as classes no minais do kimbundu também é 

i mportante para a abordag em da sintaxe da língua, como  at esta Bonvini (1996). As 
classes no minais indicavam a pres ença d e prefi xos marcado res que estab eleci am u ma 
série de concordân cias no nível sintático. Dias registrou esse aspecto, d e maneira mais 
ext ensa, no t ratamento  das  part es do discu rso, o qu e, mais u ma vez, contribui p ara 
classi ficar os estudos sobre a palavra co mo morfossintáticos. Abaixo, a descrição do 
gramático, que não  utiliza a deno min ação ‘moderna’ d e classes nominais . 

 
Para concordar o ſuſtantivo com o adjectivo são nece ſſarias as particulas ſeguintes. Para o ſing. 
ü, i, ri, qui, ca, cu, lu, tu: para o plur. a, i, gi, tu. (Dias 1697:36) 
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A sintaxe do ki mbundu receb e u m t ratamento reduzido também porqu e Dias 
considerav a que os missionários que viessem a utilizar su a obra conheciam bem a 
gramática latina, o  que facilitari a a compreensão de suas d escri ções, assim, as divisões 
do estudo sobre a sintaxe utilizam a mesma metalinguag em d a gramática latina, co m 
termos co mo verbum personale , verbum infinitum, voces copulativa, nomina adjectiva 
entre outros. No exemplo abai xo, o  gramáti co nos indica o seu método  de d escrição: a 
utilização de regras gerais e de comparações com a língua latina, realizad as por meio da 
manuten ção da metalinguag em comu m às descri ções do lati m. 

 
Syntaxe 
Nota I. 

Tratam os ſóm ente das regras geraes, que pertencem a todas as linguas, & que ſe podem 
accõm odar à dos Ambundus, deixando as eſpeciaes da lingua Latina. Porem porei a prim eira 
palavra da regra Latina, & o exem plo da lingua Angolona, declarando o exem plo da mesma 
lingua, para que se saiba a palavra, que pertence à regra, de que se trata. (Dias 1697:33) 

   
O estudo da part e sintática das línguas, na tradição de descrição gramatical na 

qual se insere o trabalho de Dias, não recebeu destaque no Renascimento. Os estudos 
sintáticos fi caram reduzidos a abord agens fortemente morfossintáticas , que ainda 
mantiveram a palavra co mo unidade central de des crição e análise. Dessa man eira, o 
que se observa n a Sintaxe  da Art e da Lingua de Angola (como em todas as gramáticas 
missionárias jesuíticas es critas para uso no Brasil colonial, cf. Batista 2002) é u m 
tratamento d a palavra quando posta em discu rso, seu funcionamento nu m enunciado.  

Os fenômenos privilegiados nas descri ções sintáticas eram os casos de 
concord ância e regên cia, uma vez que estes fenô menos envolviam alteraçõ es nas 
estruturas mo rfológicas , quando a palavra se co mbinav a co m outras nos chamados 
ajuntamentos ou oraçõ es. Pouco se tratou da sintaxe da língua em relação a funções 
sintáticas, uma vez que est e assunto (tal como o entend emos hoje), na época, fazi a parte 
dos estudos da lógica. O qu e Dias chama de sintaxe é o estudo das classes g ramaticais 
em situação discursiva, tendo em vista, principal mente, as constru ções estab elecidas em 
torno do nome e do verbo. 

Quando ocorre, a abord agem das funções sintáticas é feita com a utilização da 
metalinguagem denominadora dos casos latinos. Assi m, nominativo está para sujeito, 
acusativo para os  co mplementos diretos, ablativo para indicações circunstan ciais e 
dativo para os  co mplementos indiretos.  

  
Os verbos, que ſignificaõ, auxilio, proveito, &c. querem  dativo, o qual ſe denota com as 
particulas A, O, I, & outras, que com o uſo ſe aprenderáõ, conforme os nomes, a que ſe 
ajuntaõ. v.g. O mucutu üanzam bi üaüabela o m ienho nho yetu. O Corpo de Deos he proveitoso 
às noſſas alm as. O exem plo e ſtá em  O, particula denotativa do dativo, m ienho, por razaõ do 
verbo neutro üabela, que ſignifica proveito. Advirta-ſe que o dativo ſe hade pôr 
im mediatam ente depois do verbo. (Dias 1697:41) 
  
As preposições , interjei ções , conjunçõ es e os advérbios também fazem parte das  

descriçõ es sintáticas na gramática de Dias. O método seguia o que já era comu m nas  
gramáticas missionárias: identi ficação das unidades , aco mpanhadas de traduções em 
lati m ou em português, com explicaçõ es sobre o uso de cada forma. As classes  
gramaticais não s ão d efinidas, o uso  da metalinguag em de origem latina ‘elimin ava’ a 
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necessidad e de defini ções, contribuindo, assim, para a simplifi cação da trans missão 
didática.  
  
3.1 Os métodos utilizados por Pedro Dias 

Preferenci al mente, en contramos na gramática de Dias descriçõ es sintáticas 
realizadas por meio d e dois dos mais co muns métodos de análise da língua encontrados  
na gramaticog rafi a missionária jesuítica (cf. Batista 2002): a co mp aração co m o l ati m e 
a indicação de regras g erais que pud essem abarcar o maior número possível de 
realizaçõ es da língua. 

A parte d e tratamento da sintaxe d a língua já se inicia, co mo vimos anteriormente, 
com a d eclaração de Dias indicando ser seu trabalho apontar “ regras gerais” d a língua, 
as quais s eriam su ficientes para um pri mei ro cont ato do missionário co m o ki mbundu. 
Não se pode esquecer aqui do fato de que o uso co mplementaria o conhecimento do 
gramático sobre a língua. As artes d e gramática, breves co mo dev eriam ser, indicav am 
os aspectos básicos e essenciais para o contato inicial com a língua, um apro fundamento 
nesse conheci mento seria fornecido pelo uso em contato direto co m os falantes n ativos 
(cf. Batista 2002). 

Dessa maneira, as regras gerais são apontadas tendo em vista as descrições já 
tradicionais que tiveram o rigem na tradição greco-l atina. Dias usa, tendo por base seu 
conheci mento da gramática latina, as p alavras em l atim qu e indicav am fenô menos a 
serem d escritos a respeito do ki mbundu . Assim, para explicar, por exemplo, o aspecto 
de conco rdân cia dos substantivos com o v erbo no plu ral, ele faz uso do seguinte 
esquema, em qu e se pode observar a manutenção da metalinguagem tradicional de 
gramáticas  latinas: 

 
   Voces copulativa, &c. 
Muitos ſu ſtantivos juntos fazem  ir o verbo ao plurar. v.g. [verbo gratia] Notubiotu oâtu, oy ama, 
oy ſaſſa, ney uma y oſſo iza cubuâ, ne ſte fogo as peſſoas, os animaes, as arvores, &  todas as couſas 
haõ de acabar. O exem plo e ſta no verbo iza, poſsto no plurar por cauſa dos nominativos 
continuados [sujeitos compostos], Atu, &c. (Dias 1697: 35) 

  
 A co mp aração co m a língua latina é presente t amb ém nas d escrições sintáticas  

como método de descrição . Voltada para os missionários que tivessem conheci mento do 
lati m, assi m se pode d eduzir p ela escolha metodológica de Dias, qu e indicav a co mo 
modelo d e co mparação o lati m e como  ‘guia’ para o ap rendizado dos fenômenos da 
língua a utilização da met alinguagem latina que descrevia pro cessos semelh antes entre 
as línguas. 

 
Em  lugar das conjunções Latinas uſaõ os Am bundus de ſta conjunçaõ Ne. v.g. Mugina riâ 
Petolo, neria Paulo, neria Manino. Em nome de Pedro &  Paulo, & de Manoel. O exemplo 
e ſtá em  ne, conjunçaõ, q ata todos e ſtes nomes.(Dias 1697:47) 

 
O português  também é utilizado  co mo língua de comp aração: 
 

Servem  de partitivos as particulas Bo, Mo, com advertecia que quando no Portuguez dizemos 
dos, das, de, porem os a particula Bo, v.g. Boy uma y â y é nguam i nequim oxi. Das voſſas couſas 
naõ quero nem  hũa ſó. (Dias 1697: 40, grifo meu) 

 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1206-1212, 2004. [ 1210 / 1212 ]



 
 
 4. Conclusões fin ais 

A sintaxe do kimbundu, t al co mo descrita po r Pedro Dias e publicada em 1697, é 
u m estudo da co mbinatória das partes da oração e das marcas de flexão nas palav ras 
quando nos ajuntamentos. Não h á u m estudo sobre a hierarquia fun cional das partes da 
oração, co mo chegou a haver na Id ade Média. Co mo vimos, Pedro Dias privilegiou, de 
acordo co m a tradição gramati cal que s eguiu, a descrição dos fatos de concord ânci a, 
regên cia e da o rdem d e colocação das  palavras n a oração. 

Na gramática do ki mbundu o tratamento d a parte sintática d as línguas é fortemente 
dependent e da morfologia, co m a descrição da combinação das partes da oração nu m 
nível superior, o sintag mático, mas s empre a partir do estudo da pal avra. 

A gramática de Dias insere-s e nu ma t radição gramatical maio r em voga no 
Ren asci mento. As gramáticas dess e período trat aram da sintaxe regular, co rrespondente 
à “ construção”, definida co mo o estudo da concord ânci a entre no me e verbo, nome e 
adjetivo e relativo e seu antecedent e, e também da reg ência ou  regi mento . Segundo 
Rosa (2000:29): “A sintaxe é, por cons eguinte, uma extensão do estudo das 
propriedad es formais  da fl exão , exp ressas n a con cordância e também n a regên cia”. Ou 
seja, não se pode pensar, p ara a época, nu m tratamento separado entre morfologia e 
sintaxe, como indicamos anteriormente. Daí a conclusão de que se d eve caracterizar 
esse tipo de gramatização como o de u ma lingüística da palavra e não como de u ma 
lingüística da sent ença. 

 
 
RESUMO: E m 1697 , o jesuíta Pedro  Dias  publica a Arte da Lingua d e Angola, 
gramática do kimbundu , escrita de aco rdo co m a gramatização d as línguas “exóticas” 
dos séculos 16 e 17 . Este trabalho p retende an alisar os métodos utilizados nas 
descriçõ es sintáticas. 
  
PALAVRAS-CHA VE: historiografia lingüística; gramáti ca missionária; Pedro Di as; 
kimbundu. 
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